


 

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA/ SEGUNDA LÍNGUA: 

DIÁLOGOS COM PESQUISADORAS 

Ana Cecília Cossi Bizon 

Cláudia Hilsdorf Rocha 

(Organizadoras) 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO ……………………………………………..……………………. 4 

Ana Cecília Cossi Bizon 

Cláudia Hilsdorf Rocha  

 

CAPÍTULOS 

Celpe-Bras, ensino e formação de professores de Português como Língua 

Estrangeira e seus desafios: uma entrevista com Matilde Scaramucci ................…. 7 

Ana Carolina Bofo de Oliveira  

Dhafinny da Silva  

Guilherme Resende 

Lusofonia, língua adicional e proposta de ensino: uma reflexão sobre a área de 

Português como Língua Adicional com Margarete Schlatter ................................... 22 

Beatriz Laurenti Zaparoli 

Clara Motta 

Fernanda Cristine Ribeiro Cabral  

 

Conquistas e caminhos do ensino de Português como Segunda Língua para Surdos 

nas perspectivas de Ivani Rodrigues Silva e Wilma Favorito ………....................... 37 

Rafaelle Assis de Camargo 

Stephanie Camilo Amorim 

 

Universitários indígenas e o ensino de Português com Fins Acadêmicoss: um diálogo 

com Teca Maher ………....………..……………….…......................................…….. 72 

Mariana Musse Furtado 

Michelle Gomes dos Santos 



 

Sentidos, conceitos e práticas de ensino em Português como Língua de Acolhimento 

no Brasil: uma conversa sensível com Rosane Amado .............................................. 89 

Louise Hélène Pavan 

Luisa Ghidotti Souza 

 

POSFÁCIO ………………………………………………..……………………….. 104 

Elias Ribeiro da Silva 

 

CONSELHO EDITORIAL …………………......………………………..……….. 107 

 

 

  



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ficha catalográfica 
Universidade Estadual de Campinas 

Biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem 
Leandro dos Santos Nascimento - CRB 8/8343 

 
 

 
 
P838 

 

Português como língua estrangeira/segunda língua : 
diálogos com pesquisadoras / Organizadoras : Ana Cecília 
Cossi Bizon, Cláudia Hilsdorf Rocha. – Campinas, SP : Unicamp 
/ Publicações IEL, 2022. 

108 p. 
 

ISBN 978-65-87407-12-8 
E-book no formato PDF 

 

1. Língua portuguesa - Estudo e ensino - Falantes 
estrangeiros. I. Bizon, Ana Cecília Cossi, 1966-. II. Rocha, 
Cláudia Hilsdorf, 1965-.  

 

                                                                   CDD: 469.824 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Ana Cecília Cossi Bizon 

Cláudia Hilsdorf Rocha  

 

O crescente valor assumido pelo português brasileiro no mundo e o fortalecimento 

de políticas linguísticas para sua promoção e expansão têm contribuído para o 

reconhecimento da importância estratégica da área de Português como Língua 

Estrangeira/Língua Adicional/Língua Segunda, tanto no Brasil como no exterior. Em 

tempos de globalização e superdiversidade, em que fluxos migratórios se intensificam e 

a pluralidade linguística e cultural torna-se cada vez mais visível e complexa, os contextos 

ligados ao ensino-aprendizagem dessa língua também se multiplicam e se complexificam. 

São, portanto, igualmente profusas as questões que emergem nesse campo e que 

demandam estudos para sua melhor compreensão. 

Nesse horizonte, a proposta desta coletânea foi articular temas que representam 

demandas da área e promover debates sob um enfoque dialogado e diverso. Para tanto, 

reunimos aqui um rico conjunto de cinco entrevistas com docentes e pesquisadoras de 

diferentes universidades brasileiras. As entrevistas foram conduzidas por estudantes da 

Habilitação em Português Segunda Língua/Língua Estrangeira (PL2/LE), do Instituto de 

Estudos da Linguagem (IEL) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), como 

parte do trabalho final da disciplina LA 910 - Introdução aos Estudos do Português como 

Segunda Língua e Língua Estrangeira, sob nossa responsabilidade no segundo semestre 

de 2020. Trabalho que sinaliza o engajamento teoricamente situado desse(a)s 

professore(a)s em formação com questões centrais da área, na confluência com 

discussões contemporâneas emergentes.   

Matilde Scaramucci, da Unicamp, fala sobre o papel do Instituto de Estudos da 

Linguagem da Unicamp na constituição da área de PL2/LE no Brasil, no desenvolvimento 

da pesquisa e de políticas de internacionalização, e na elaboração de instrumentos de 

políticas linguísticas, como o exame Celpe-Bras. 

Margarete Schlatter, da Universidade  Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), não 

perdendo de vista o atual cenário geopolítico e econômico, discute a formação de 



 

professores de PL2/LE, seu impacto na constituição de políticas de línguas nacionais e 

transnacionais, bem como o papel do Brasil no cenário de uma narrada “lusofonia”.  

Ivani Rodrigues Silva, do Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação (CEPRE), 

vinculado à Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e Wilma Favorito, do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos (INES), no Rio de Janeiro, discutem o ensino de 

português para surdos, considerando as instituições onde atuam (referência na área da 

surdez). Dentre outros tópicos, são abordados os desafios históricos e atuais do contexto, 

em um singular momento de ataque à democracia e aos direitos de grupos 

minoritarizados.  

Teca Maher, da Unicamp, aborda sua trajetória, desde sua atuação como professora 

de português para estrangeiros no Centro de Ensino de Línguas (CEL) da instituição, até 

o interesse pela área de português no contexto indígena. Falando a partir da perspectiva 

intercultural crítica, Maher discute políticas públicas, de línguas e identitárias como 

mecanismos de inserção (e exclusão) social de populações minoritarizadas – inclusive no 

espaço universitário. 

Rosane Amado, da Universidade de São Paulo (USP), focalizando questões caras 

ao ensino de português no âmbito das migrações de crise no Brasil, discute acolhimento 

e atuação do pesquisador na elaboração de políticas públicas e de línguas para migrantes 

e  refugiados em tempos de fortalecimento do racismo e da xenofobia.  

A essas docentes e pesquisadoras,  todo nosso agradecimento por, tão 

generosamente, compartilharem suas experiências com o(a)s professore(a)s em 

formação, e agora, para nossa alegria, com leitores e leitoras. Um privilégio para todo(a)s 

nós!  

Também agradecemos a Elias Ribeiro da Silva, docente e pesquisador da 

Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG), pela parceria e leitura atenta de cada 

um dos capítulos, que gerou o posfácio que fecha esta coletânea.  

 Tendo a certeza de que temos aqui contribuição inegável para a área de Português 

como Língua Estrangeira/Língua Adicional/Segunda Língua, convidamos a todo(a)s a se 

juntarem a nós na leitura dos trabalhos!   

 Ana Cecília & Cláudia 

https://www.fcm.unicamp.br/fcm/centro-de-estudos-e-pesquisas-em-reabilitacao-cepre
https://www.fcm.unicamp.br/fcm/centro-de-estudos-e-pesquisas-em-reabilitacao-cepre


 

Ana Cecília Cossi Bizon é graduada em Letras pela Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) e Mestre e Doutora em Linguística Aplicada pela mesma instituição. Desde 

2015 é docente do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, atuando na graduação 

em Letras, especialmente na Segunda Habilitação em Português Segunda Língua/Língua 

Estrangeira, e no programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada (PPG-LA). Seus 

interesses de pesquisa voltam-se à área de Português como Língua Adicional em 

contextos de minorias e/ou minoritarizados, enfocando temas como políticas linguísticas 

e públicas, formação de professores, desenvolvimento de materiais didáticos, 

territorialização e direitos humanos.  É líder do grupo de pesquisa IndisciPLAr - 

Português como Língua Adicional em uma perspectiva indisciplinar (Unicamp/CNPq) e 

membro da Comissão Pedagógica do Exame Celpe-Bras (MEC/Inep).  

Cláudia Hilsdorf Rocha é graduada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo e Mestre e Doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp). Fez estudos pós-doutorais no Departamento de Letras Modernas 

da USP, com estágio como professora visitante no Centro de Globalização e Estudos 

Culturais da Universidade de Manitoba, no Canadá. Foi professora visitante no Instituto 

de Educação da Universidade de Londres (Institute of Education/University College of 

London) entre março e julho de 2018. Atualmente é professora do Programa de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada (PPG-LA) do Instituto de Estudos da 

Linguagem/Unicamp. Seus interesses de pesquisa envolvem ensino de inglês e português 

como línguas estrangeiras em sua interface com as tecnologias; formação de professores; 

ambientes digitais e material didático sob a perspectiva dos gêneros discursivos, da 

translinguagem e dos letramentos. Coordena o Grupo de Pesquisa E-Lang 

(Unicamp/CNPq) e integra o Projeto Nacional de Letramentos (USP/CNPq). 
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CELPE-BRAS, ENSINO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE PLE E SEUS 

DESAFIOS: UMA CONVERSA COM MATILDE SCARAMUCCI 

Ana Carolina Bofo de Oliveira  

 Dhafinny da Silva  

Guilherme Resende 

Matilde Scaramucci, atualmente, é professora titular aposentada do Departamento 

de Linguística Aplicada  e pesquisadora colaboradora voluntária do Programa de Pós-

graduação em Linguística Aplicada, no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. 

Ela tem uma interessante e extensa carreira na área de avaliação em contexto de línguas. 

Além de ser uma das idealizadoras do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 

para Estrangeiros (Celpe-Bras), coordenou o projeto de validação do EPLIS (exame de 

proficiência em inglês para controladores de voo brasileiros) e participou da elaboração 

de outros exames, tais como provas de inglês e de redação do Vestibular da Unicamp.  

Essa sua ativa presença no desenvolvimento de materiais avaliativos revela o importante 

diálogo que deve ser estabelecido entre a teorização e a prática, algo que Matilde 

Scaramucci continua a desenvolver até os dias de hoje por meio de reflexões teóricas 

sobre a área de Português como Língua Estrangeira e também pelas orientações de teses 

e dissertações que se debruçam sobre o tema. 

 Nesta entrevista, a professora e pesquisadora apresenta-nos um breve panorama 

de sua formação acadêmica, retomando como se deu o seu contato com a área de 

avaliação tanto no Brasil quanto no exterior, comenta sobre sua colaboração na 

elaboração do exame Celpe-Bras e do Certificado de Espanhol: Língua e Uso (CELU), 

conta-nos sobre a Habilitação em Português como L2/LE na Unicamp e também discorre 

sobre a importância da formação de profissionais de ensino de PLE. Matilde Scaramucci 

traz suas opiniões e reflexões acerca desses temas, evidenciando as conquistas já 

alcançadas e os desafios que ainda precisam ser enfrentados. 

Ana Carolina: Seu percurso de trabalho em pesquisa fez com que se tornasse 

uma grande referência na área de avaliação em língua estrangeira no Brasil (PLE e 

inglês). Poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória? Como se deu o cruzamento 

entre sua formação acadêmica, o PLE e a construção de uma prova como o Celpe-Bras? 

De que outros projetos, na área de avaliação, a senhora participou?  
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Matilde: Sou formada em Letras (português-inglês). Em 1976, fui morar com 

minha família na Califórnia, Estados Unidos, onde meu marido, que também é professor 

da Unicamp, fez seu doutorado. Durante o tempo em que lá vivi, fiz um mestrado em 

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) em San Jose State University 

que, naquela época, era o que mais se aproximava da área de LA. Quando retornei ao 

Brasil, em 1982, fui contratada pela Unicamp para trabalhar no então Setor de Inglês do 

Departamento de Linguística Aplicada (DLA). Nessa época, o DLA não era somente 

responsável pelas disciplinas de línguas, mas também as ministrava. Além das disciplinas 

de línguas para o curso de Letras (quatro semestres), nosso grande foco eram as 

disciplinas de Inglês Instrumental (leitura), oferecidas para muitos cursos da 

universidade, o que também incluía a elaboração de testes de proficiência/classificação. 

Avaliar não é tarefa fácil, e meu interesse por esses testes logo me fez uma das 

responsáveis por sua elaboração e correção.  

É importante dizer que, no mestrado, uma das disciplinas que mais havia chamado 

minha atenção havia sido Avaliação em línguas ou Avaliação no contexto de línguas 

(Language Testing), ministrada por James Tollefson, à época, doutorando do 

Departamento de Linguística da Universidade de Stanford, hoje autor de muitos livros 

importantes sobre política linguística.  

Os desafios de ensinar a leitura em língua inglesa a alunos com poucos 

conhecimentos gramaticais e, principalmente, lexicais, para serem capazes de ler textos 

acadêmicos em suas áreas específicas – assim como e, principalmente, avaliar essa leitura 

– me levaram a reflexões e teorizações importantes, que culminaram na definição do tema 

de minha tese de doutorado – defendida em 1995 no Departamento de Linguística – que 

envolveu discussões sobre competência lexical, leitura e avaliação (Scaramucci, 1995)1. 

Por sugestão de minha orientadora, a Profa. Dra Marilda Cavalcanti, fiz, em 1990 e 1991, 

dois estágios com bolsa sanduíche da Capes na Universidade de Lancaster, Inglaterra, 

com uma das maiores autoridades na área de avaliação em contexto de línguas, o Prof. 

Dr. Charles Alderson. Além das sessões de orientação, eu também participava das 

reuniões de seu grupo de pesquisa com outros professores (Dianne Wall, Caroline 

Clapham) e alunos de doutorado (Gary Buck, Yoshinori Watanabe), que vieram a se 

                                                 
1 SCARAMUCCI, Matilde V. R. O papel do léxico na compreensão em leitura em língua estrangeira: foco 

no produto e no processo. 1995. 345 p. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto 

de Estudos da Linguagem, Campinas, 1995. Disponível em: 

<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/271028>. 

http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/271028
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tornar nomes de destaque na área de avaliação. Foi nessas reuniões que conheci, mais de 

perto, a especificidade da área de avaliação em contexto de línguas e seus 

desenvolvimentos, e onde ouvi pela primeira vez a palavra washback (efeito retroativo), 

pois pesquisadores desse grupo foram precursores dessa literatura. Além disso, pude ler, 

nesse período, textos de autores importantes mesmo antes de serem publicados. À época, 

pouco ou quase nada se falava sobre avaliação em contextos de línguas no Brasil, e o que 

tínhamos fazia parte da literatura produzida pelos teóricos da Educação. Apesar de 

importante, faltava a essa literatura a especificidade da linguagem.  

De volta ao Brasil, mas ainda no doutorado, fui convidada, em 1992, a participar 

de um grupo de pesquisa em português para estrangeiros, coordenado pelo Prof. Dr. José 

Carlos Paes de Almeida Filho. Uma das propostas desse grupo era desenvolver um exame 

de proficiência em PLE para alunos da Unicamp, que chegou a ser pilotado, mas nunca 

aplicado. Vale um parêntesis aqui para lembrar que uma das poucas experiências de 

ensino de língua estrangeira que tive antes de entrar para a Unicamp foram aulas 

particulares de português para estrangeiros nos Estados Unidos. E eu havia adorado a 

experiência! 

Inspirada pelas leituras e reflexões que vinha fazendo em minha tese de doutorado, 

elaborei as primeiras tarefas integradas de leitura e escrita do teste para o projeto de PLE. 

É importante lembrar que os testes nessa época eram, como mandava a tradição, de base 

estruturalista, geralmente de múltipla escolha. Testes de desempenho, como o que 

estávamos elaborando, não eram comuns. Quando a Unicamp foi convidada a participar 

da primeira Comissão Técnico-científica (CTC) para elaborar o Celpe-Bras, o teste que 

havíamos construído acabou sendo utilizado como o embrião desse exame. 

Em 1993, logo no início dos trabalhos da CTC, participei, como convidada, de 

uma das reuniões realizada na Unicamp. Pelos meus questionamentos e contribuições, fui 

convidada a fazer parte da Comissão, como mostram as portarias do exame a partir de 
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1994 (cf Acervo Celpe-Bras; Documento Base, portarias)2. Para maiores detalhes sobre 

essa história, consultar Scaramucci (2010)3, Scaramucci et al (2019)4 e Diniz (2014)5. 

As oportunidades que tive para teorização na área de avaliação, entretanto, não se 

reduziram ao Celpe-Bras, mas incluíram outras iniciativas, das quais tive a chance de 

participar, tais como os exames de proficiência em leitura para o processo seletivo do 

DLA e de outros Institutos da Unicamp; prova de inglês do Vestibular Unicamp, da qual 

fui presidente das bancas de elaboração e correção em 1996 e 1997; prova de redação do 

Vestibular Unicamp, de 2003 a 2007 e 2009 a 2011 como presidente das bancas de 

elaboração e correção, propondo mudanças que caracterizam a prova de redação aplicada 

nos dias atuais. Muito do que aprendi sobre avaliação em todos esses anos advém da 

experiência com o desenvolvimento desses exames, deixando claro a importância da 

teorização sobre a prática. Essas experiências foram determinantes nos rumos da minha 

trajetória acadêmica, motivando muitos dos projetos de pesquisa por mim desenvolvidos 

com Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq, e também com recursos de outras 

agências nacionais (FAPESP, CNPq, entre outros) e internacionais (Conselho Britânico, 

Cambridge ESOL), e também dos projetos dos meus orientandos. Sinto muito orgulho 

em dizer que grande parte dos colegas que hoje se dedicam à área de avaliação em 

contextos de línguas no Brasil tenham sido meus alunos ou orientandos.  

Nessa longa trajetória, foram inúmeras as publicações, assim como as 

participações em eventos, palestras, conferências, cursos, tanto no Brasil como no 

exterior. Embora grande parte da minha produção esteja centrada na área de avaliação, 

também atuei e orientei teses e dissertações em questões relacionados ao 

ensino/aprendizagem de língua estrangeira e à formação do professor.  

 

Dhafinny: O exame Celpe-Bras, aplicado pela primeira vez em 1998, apresenta 

uma visão de uso da língua, avaliando o examinando em contextos que o aproximam, na 

                                                 
2 Portaria de nomeação: <http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/portarias/portaria-de-nomeacao-

de-comissao-1998>. 
3 Artigo disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/tla/v49n1/01.pdf>. 
4 SCARAMUCCI, Matilde Virginia Ricardi. Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras): histórico, questões controversas e perspectivas. [Entrevista concedida a Elysio 

Santos Junior e Leandro Diniz]. Em aberto, v. 32, n. 104, 2019. Disponível em: 

<http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/4200/3652>. 
5 DINIZ, Leandro Rodrigues Alves. Políticas uni/bi/multilaterais de certificação de proficiência em 

português: uma análise do certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros (Celpe-Bras). 

In: DELL’ISOLA, Regina Lúcia Péret (Org.).O exame de proficiência Celpe-Bras em foco. Campinas: 

Pontes Editores, 2014. p. 15-36. 

http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/portarias/portaria-de-nomeacao-de-comissao-1998
http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/portarias/portaria-de-nomeacao-de-comissao-1998
https://www.scielo.br/pdf/tla/v49n1/01.pdf
http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/4200/3652
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medida do possível, de situações de uso real. Levando isso em consideração, a senhora 

poderia comentar sobre como foi a recepção do exame nos anos iniciais de sua aplicação 

no contexto brasileiro, que guarda heranças de um ensino estruturalista? 

Matilde: Embora a literatura em avaliação, nessa época, já discutisse os chamados 

“testes comunicativos”, estes ainda eram vistos com reservas e, por isso mesmo, 

principalmente nos primeiros anos, o Celpe-Bras sofreu duras críticas, como se pode 

imaginar: “o exame é subjetivo”, “tem muita leitura e escrita”, “não avalia aquilo que as 

escolas de línguas ensinam”, entre outras. Muitos foram os artigos que escrevi e as 

palestras que ministrei defendendo esse novo paradigma. Quantas vezes não tive que 

argumentar que conhecer as estruturas de uma língua e/ou dominar palavras de seu léxico 

não significam ser capaz de usar a língua para agir no mundo. Muito recorrente era a 

crítica de que “o exame não é justo, pois muitos brasileiros não seriam capazes de realizar 

as tarefas da parte escrita a contento”. Realmente, para realizá-las, é necessário bons 

leitores e escritores, que dominem, além de estruturas e léxico, também os elementos 

contextuais ou relacionados às condições de produção, determinantes de qualquer 

comunicação adequada, e não apenas do Celpe-Bras, o que pressupõe saber quem são o 

enunciador e o interlocutor, além do propósito e gênero do texto a ser produzido, 

condições essas que, infelizmente, não têm feito parte do ensino de língua materna. 

É importante entender que as críticas são geradas pelas dificuldades em se pensar 

a língua sob a perspectiva de uso, em que elementos linguísticos, ainda que importantes 

e constitutivos, não necessariamente são avaliados de forma explícita. Mas também há, 

nesse caso, o desconhecimento de preceitos básicos da área de avaliação, ou o que 

denominamos de letramento em avaliação. Por exemplo, afirmar que perguntas de 

múltipla escolha são mais  “objetivas” implica desconhecimento de que a única 

objetividade nesse método de avaliar é a correção, que pode ser feita de maneira 

“objetiva”, até mesmo pelo computador. As perguntas ditas objetivas, entretanto, 

envolvem outras subjetividades, tais como a definição do que seria a alternativa correta, 

geralmente determinada pela leitura de quem elaborou a pergunta, a escolha do recorte a 

ser avaliado, entre outros. É importante salientar que embora o Celpe-Bras tenha 

mostrado, na prática, o que significa avaliar sob essa nova perspectiva, tem muita gente 

ainda que não entendeu o que estamos fazendo, o que é muito ruim, pois a falta de 

compreensão adequada sobre o exame é uma das forças que interage com as 

características do exame na determinação de efeitos negativos, dificultando ou até mesmo 

impedindo efeitos positivos em suas práticas.   
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Guilherme: Consultado o acervo Celpe-Bras, encontramos um arquivo que relata 

as alterações do tempo para realização da parte escrita ocorridas ao longo dos anos. A 

senhora poderia comentar sobre essas mudanças e por que elas ocorreram? Houve mais 

alguma mudança nessa parte do exame? O que os levou a fazer essas alterações na prova? 

Matilde: Entre as poucas mudanças ocorridas na parte escrita do exame desde sua 

primeira aplicação até hoje, podemos dizer que o tempo para a realização dessa parte da 

prova foi uma das mais salientes, tendo ocorrido como uma espécie de “ajuste” após o 

exame ter sido aplicado algumas vezes. Não só tivemos inúmeras reclamações de 

professores dos postos aplicadores como também dos próprios examinandos, nos 

questionários que respondem após o exame e que avaliam as condições de aplicação. 

Essas constatações vieram ao encontro do que já vínhamos observando, ou seja, de que 

os examinandos permaneciam na sala até o último minuto, pois o tempo para executar 

quatro tarefas, sendo duas envolvendo compreensão oral em áudio e vídeo e escrita, e 

duas compreensão escrita e produção escrita, realmente era curto, principalmente em se 

tratando de língua estrangeira. Nas primeiras edições do exame, chegamos a ter apenas 

duas horas para a realização das quatro tarefas integradas, que foram ampliadas para duas 

horas e meia e depois para três horas. As mudanças se deram da seguinte maneira: de 

1998 até 2004, as quatro tarefas eram realizadas em 2 horas (distribuídas entre: tarefas de 

áudio e de vídeo - 45 minutos - e tarefas de leitura e escrita - 1 hora e 15 minutos)6. Já na 

primeira aplicação do ano de 2005, as tarefas passaram a ser realizadas em 2 horas e 30 

minutos (distribuídas entre: tarefas de áudio e de vídeo - 45 minutos - e tarefas de leitura 

e escrita - 1 hora e 45 minutos)7. Porém, na segunda aplicação do exame em 2005, o 

tempo de prova se manteve, mas sua distribuição entre tarefas foi alterada (tarefas de 

áudio e de vídeo - 50 minutos - e tarefas de leitura e escrita - 1 hora e 40 minutos)8. E por 

fim, a alteração do tempo de prova que se mantém até hoje se deu na segunda aplicação 

de 2011, que passou a ter 3 horas (distribuídas entre: tarefa de vídeo - 30 minutos - e as 

tarefas de áudio, leitura e escrita - 2 hora e 30 minutos)9. É importante ressaltar, por outro 

lado, que o tempo na prova é um aspecto importante: se tivermos mais tempo, os textos 

                                                 
6 Prova disponível em: <http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/Provas/1998>. 
7 Prova disponível em: <http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/Provas/2005_1>. 
8 Prova disponível em: <http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/Provas/2005_2>. 
9 Prova disponível em: <http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/Provas/2011_2-1>. Para consultar 

provas ou outros conteúdos relacionados ao Celpe-Bras e suas aplicações ao longo dos anos, consulte: 

<https://plone.ufrgs.br/acervocelpebras/acervo>. 

http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/Provas/1998
http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/Provas/2005_1
http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/Provas/2005_2
http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/arquivos/Provas/2011_2-1
https://plone.ufrgs.br/acervocelpebras/acervo
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produzidos necessariamente serão melhores. Entretanto, se as situações de avaliação 

devem representar situações fora do contexto do exame é importante que o tempo para 

executá-las seja realista. Desenvolver estratégias para lidar com o tempo durante uma 

prova, assim como para lidar com a ansiedade comum nessas situações é fundamental e 

deve fazer parte dos cursos de preparação.  

Outra mudança que precisa ser ressaltada é o termo “parte coletiva” para 

denominar a parte escrita, na medida em que todos os examinandos fazem as tarefas em 

uma mesma sala, em oposição à parte oral, que é conduzida de maneira individualizada. 

Devo ressaltar que a denominação foi infeliz, pois pode sugerir que os examinandos 

fazem as tarefas de forma compartilhada. 

Ao longo dos anos, também merecem destaque algumas mudanças importantes 

não apenas na maneira de avaliar os textos – o que era realizado de forma presencial, em 

Brasília e passou a ser online – mas, especialmente, na grade de correção da parte escrita. 

Todas essas mudanças estão devidamente documentadas no Documento Base do exame 

Celpe-Bras (Inep, 2020)10, do qual sou uma das autoras, e que acabou de ser publicado. 

Mas também foram abordadas na entrevista que concedi a Elysio Soares Santos Junior e 

Leandro Rodrigues Alves Diniz, publicada na revista Em aberto, em 201911. Com um 

melhor entendimento do processo de correção, ocorreu, em 2013/2, a primeira mudança 

na grade, que passa a ter somente dois eixos de avaliação, em vez de três: adequação 

contextual e linguístico-discursiva. Em 2014/2, a grade foi substituída pela grade atual, 

que define “o ponto de corte entre os níveis com base na consistência da interlocução, 

sem recorrer a descrições da utilização de recursos linguísticos ou da recuperação de 

informações desvinculadas das condições de recepção e de produção do texto” (Inep, 

2020, p. 41)12, tornando-a muito mais adequada ao construto do exame que ela 

operacionaliza.  

                                                 
10 Inep. Documento-base do exame Celpe-Bras [recurso eletrônico]. – Brasília : Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2020. Documento disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-

/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6939071> 
11 SCARAMUCCI, Matilde Virginia Ricardi. Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras): histórico, questões controversas e perspectivas. [Entrevista concedida a Elysio 

Santos Junior e Leandro Diniz]. Em aberto, v. 32, n. 104, 2019. Disponível em: 

<http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/4200/3652>. 
12 Inep, op. cit. 

http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6939071
http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/6939071
http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/4200/3652
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Outra mudança significativa, que entra em vigor a partir de 2020, é a revisão dos 

descritores gerais dos níveis de proficiência, que se tornam mais compatíveis com o fato 

de o exame avaliar quatro níveis através de um único exame (Cf. Inep, 2020)13. 

 

Ana Carolina: Em que consiste a avaliação da integração de habilidades? Quão 

complexa pode ser sua operacionalização? Há críticas em relação ao construto 

“integração de habilidades”?  

Matilde: Como queríamos elaborar um exame de desempenho, que pudesse 

avaliar a proficiência da forma mais direta possível, através da demonstração das 

capacidades desejadas – e não através de itens gramaticais – achamos que integrar as 

habilidades seria a melhor maneira, na medida em que em situações fora dos contextos 

de avaliação, as habilidades geralmente são integradas. Além disso, “por ser um exame 

de proficiência [o Celpe-Bras] tem seus objetivos de avaliação e conteúdos [...] definidos 

pelas necessidades que candidatos potenciais têm de uso da língua alvo” (Scaramucci, 

2016, p. 406), ou seja, o que o candidato consegue fazer na língua alvo quando se submete 

ao exame, independentemente de onde, quando e como essa língua foi adquirida.  

Embora a integração de habilidades e especialmente sua avaliação não sejam 

novidade – como afirmei em meu artigo (Scaramucci, 2016)14 – tornou-se um tópico de 

pesquisa popular nos últimos anos, principalmente a partir do momento em que o TOEFL 

iBT passou a incluir uma tarefa nessa modalidade. A integração de habilidades no Celpe-

Bras, entretanto, é muito mais complexa do que naquele exame, em que é solicitado um 

resumo a partir da leitura de um texto e compreensão oral de outro. No Celpe-Bras, cada 

uma das tarefas avalia gêneros distintos e não apenas resumo. As maneiras de a 

compreensão, seja ela oral ou escrita, se relacionar com a escrita também podem ser 

distintas, exigindo configurações diversas dessas habilidades. O importante é termos 

clareza do que estamos avaliando quando integramos habilidades no exame Celpe-Bras. 

No contexto brasileiro, mais especificamente do Celpe-Bras, alguns estudos já foram 

                                                 
13 Ibidem. 
14 SCARAMUCCI, Matilde Virgínia Ricardi. Letramento em avaliação (em contexto de línguas): 

contribuições para a linguística aplicada, educação e sociedade. In: JORDÃO, Clarissa Menezes (Org.). A 

linguística aplicada no Brasil: rumos e passagens. Campinas, SP: Pontes Editores, 2016. p. 141-165. 
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realizados sobre o tema (Scaramucci, 201615; Scaramucci et al, 201916; Pileggi, 201517; 

Mendel, 201718; Vicentini, em andamento19).  

 

Dhafinny: Como é o processo de credenciamento dos postos aplicadores? Como 

é possível lidar com diferentes infraestruturas encontradas em diferentes instituições? É 

oferecido treinamento para as pessoas que aplicam o exame? Essas pessoas possuem 

alguma formação específica? A senhora poderia comentar sobre o processo de 

treinamento para os aplicadores e corretores do exame Celpe-Bras?  

Matilde: O processo de credenciamento dos postos para aplicação do exame é um 

componente muito importante do sistema Celpe-Bras, principalmente quando muitos 

deles estão fora do Brasil. Esses credenciamentos, em geral, até o momento, entretanto, 

têm atendido muito mais a demanda de países/centros interessados na língua portuguesa 

do que servido de estratégia para promoção da língua pelo mundo.  

Depois da primeira aplicação do exame em 1998, que ocorreu em 8 postos 

aplicadores (5 no Brasil e 3 no exterior), começaram a surgir demandas para abertura de 

postos. No Brasil, a maioria dos credenciados são universidades, enquanto no exterior, a 

maioria são os Centros Culturais do Ministério das Relações Exteriores, algumas 

universidades e centros de idiomas.  

Já nas primeiras edições do exame, a CTC foi convidada a elaborar um documento 

explicitando as condições/exigências para o credenciamento de novos postos. Embora 

algumas delas estejam em vigência até hoje, o processo vem se tornando mais sofisticado 

nos últimos anos, com uma portaria que regulamenta e determina uma chamada pública 

para postos interessados no credenciamento. Dois dos critérios mais importantes, nesse 

                                                 
15 Ibidem. 
16 SCARAMUCCI, Matilde Virginia Ricardi, QUITZAU, Luciana, ALMEIDA, Meirélen e VICENTINI, 

Mônica. Diferentes propostas de produção escrita e seus efeitos no desempenho de alunos em três exames. 

Caderno de Pesquisa I, Cebraspe, Brasilia, 2019. Disponível em:   

https://cdn.cebraspe.org.br/arquivos/Publicacoes/caderno_pesquisa/2016_1.pdf.  
17 PILEGGI, Maria Gabriela Silva. Tarefas integradas nos exames de proficiência CELPE-BRAS e TOEFL 

iBT. 2015. 145 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da 

Linguagem, Campinas, 2015. Disponível em: 

<http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/269574>. 
18 MENDEL, Kaiane. A avaliação integrada de leitura e escrita no Exame Celpe-Bras. 2017. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Licenciatura em Letras) – Instituto de Letras, Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, 2017. Disponível em: 

<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/171679/001056582.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
19 Vicentini, M. Tarefas integradas de compreensão oral e produção escrita no exame Celpe-Bras: processos 

e estratégias de examinandos (em andamento). PPGLA, Unicamp. 

https://cdn.cebraspe.org.br/arquivos/Publicacoes/caderno_pesquisa/2016_1.pdf
http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/269574
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/171679/001056582.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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caso, são: oferecimento de português para estrangeiros e condições físicas para aplicação 

do exame.  

Em um exame de desempenho como o Celpe-Bras, o rigoroso cumprimento dos 

procedimentos do exame, tanto na parte escrita como na parte oral, é fundamental para 

garantir que todos os examinandos sejam submetidos às mesmas condições e tenham as 

mesmas oportunidades tanto na forma como as interações são conduzidas como 

avaliadas, com impactos positivos para a validade e confiabilidade do exame. Lembrando 

que o posto não deve ser apenas o responsável pelas informações sobre o exame como 

também o guardião de sua imagem e credibilidade.  

Para garantir que essas condições estejam presentes em todos os postos 

aplicadores, seus coordenadores e avaliadores – com perfis definidos pelo posto com base 

em um edital do Inep – são submetidos, a cada edição, a um curso de capacitação, 

complementando o que aprenderam na visita de capacitação inicial, que ocorre quando o 

posto é credenciado. Nesse curso, são discutidas, entre outros aspectos importantes, as 

grades em todos os seus aspectos, assim como áudios de exames passados para serem 

avaliados pelos cursistas tanto no que diz respeito à condução de interação como às notas 

dadas pelos avaliadores. 

Ao longo dos anos, foram muitos os centros por mim credenciados tanto no Brasil 

como no exterior: Assunção, Lublin (Polônia), Barcelona, Harvard, USP, Manaus, para 

mencionar apenas alguns. Em alguns desses casos, não apenas fui responsável por 

ministrar a formação dos avaliadores para também acompanhei a primeira aplicação do 

exame.  

 

Guilherme: Sabemos que duas pessoas são responsáveis por aplicar a parte oral 

do exame: o avaliador-interlocutor e o avaliador-observador. A senhora poderia comentar 

sobre a diferença entre eles e a importância de termos esses dois tipos de avaliadores 

durante o momento da prova? 

Matilde: Nos exames orais de desempenho, em que o examinando é colocado em 

uma situação de interação com um interlocutor, como ocorre no Celpe-Bras, garantir que 

todos os examinandos sejam avaliados pelos mesmos critérios é fundamental para a 

confiabilidade, como já mencionei antes. Não podemos nos esquecer de que não são 

apenas os materiais – no caso da parte oral, os Elementos Provocadores e o Roteiro da 

Interação que operacionalizam o construto do exame, mas também as grades de avaliação, 
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e, principalmente, a maneira como o interlocutor conduz a interação, que deve seguir os 

procedimentos elencados nos materiais do exame. Ter um avaliador-interlocutor, que 

interage com o examinando e, ao mesmo tempo, avalia globalmente seu desempenho, e 

um avaliador-observador, que decompõe a proficiência em seus aspectos garante não 

apenas duas perspectivas de análise (uma holística e outra analítica) como também duas 

avaliações distintas, que devem ser semelhantes ou próximas, se os critérios das duas 

grades estiverem sendo interpretados de maneira adequada. Se forem divergentes em 

mais de um ponto, esse desempenho é reavaliado e as inconsistências, corrigidas por 

ocasião da reavaliação que ocorre durante a correção do exame. 

Aproveitando sua pergunta sobre a parte oral do Celpe-Bras, não poderia deixar 

de mencionar que sou uma das idealizadoras do Curso de Formação de Avaliadores da 

Parte Oral do Celpe-Bras, um curso autoinstrucional, oferecido online na plataforma do 

Inep a partir de 2020, com vistas à certificação de avaliadores do exame.  

 

Ana Carolina: A senhora considera que ações como a criação de segundas 

habilitações em português como LE/LA, como a do IEL, são políticas importantes de 

formação de futuros aplicadores e corretores do exame? Quais outras ações poderiam ser 

implementadas, não apenas na universidade, para fomentar esse aprimoramento?  

Matilde: Sim, sem dúvida, principalmente se houver a disposição de incluir, nessa 

formação, conhecimentos da área de avaliação em contexto de línguas. O que não é 

comum nos programas de Letras, pelo menos naqueles que tenho observado ao longo dos 

anos. Para que mudanças significativas possam ocorrer nas práticas, o ideal em uma 

licenciatura como a nossa seria ter uma disciplina específica para discutir e praticar a 

avaliação, com ganhos para o nível de letramento em avaliação dos professores, dos 

alunos, da escola, dos pais, da sociedade em geral. Esse era o meu sonho quando pensei 

a licenciatura e as disciplinas que dela fizeram parte. Entretanto, apesar de insistir com 

meus colegas para incluir uma disciplina sobre avaliação, devo dizer que fui “voto 

vencido”, uma vez que o argumento era de que nas disciplinas voltadas para o ensino, 

inevitavelmente a avaliação iria ser discutida, o que, na minha opinião, não ocorre da 

maneira e com a atenção e profundidade que a disciplina exige.  

 

Dhafinny: O Celpe-Bras produz estatísticas dos participantes? Essas informações 

podem ser acessadas por qualquer pesquisador? Caso sim, poderia informar 

resumidamente como acessar essas informações. Se não, a produção dessas estatísticas e 



 

18 

 

sua posterior divulgação para a realização de pesquisas a respeito do exame seria 

interessante? E quanto para a fomentar o processo de formação dos professores? 

Matilde: O Celpe-Bras produz, a cada aplicação, dados interessantes, que 

poderiam ser mais bem aproveitados. Esses dados fazem parte de uma planilha, que inclui 

os nomes e códigos de todos os examinandos e sua nacionalidade, o posto aplicador onde 

a prova foi realizada, com as notas dadas por cada um dos avaliadores em cada uma das 

tarefas da parte escrita, discrepâncias em cada uma delas, quando for o caso, e correção 

dessas discrepâncias, nota final da parte escrita, notas de cada um dos avaliadores da parte 

oral, discrepâncias, quando for o caso e notas reavaliadas, os elementos provocadores 

utilizados para cada examinando na parte oral. Entretanto, esses dados não são públicos, 

como era de se esperar. Na minha opinião, entretanto, essa planilha poderia ser ampliada, 

para conter um perfil ainda mais detalhado de cada examinando, anos de aprendizagem 

do português, etc, a serem disponibilizados para pesquisadores, é claro, com a 

apresentação de projetos de pesquisa teórica e metodologicamente bem fundamentados, 

que teriam que passar pela aprovação do Inep. Uma grande dificuldade que temos 

enfrentado é a liberação, por parte desse órgão, de dados para pesquisas sobre o exame. 

Em nome da proteção da identidade dos examinandos, que é importante, sem dúvida, 

muitas delas estão deixando de ser conduzidas, com grande perda para o aprimoramento 

do exame e para o desenvolvimento da área de avaliação em contexto de línguas.  

 

Guilherme: A publicação atual da coletânea “Propostas curriculares para ensino 

de português no exterior” produzida pelo Itamaraty, em conjunto com profissionais da 

área do ensino de português como segunda língua/língua estrangeira, traz em seu conjunto 

metas a serem atingidas pelos alunos a partir das grades do Celpe-Bras e do QECR. Juntar 

duas perspectivas distintas de língua, presentes nesses quadros, e produzir um currículo 

de ensino-aprendizagem pode vir a ser uma boa conduta?20  

Matilde: Acho muito importante que cada país tenha seu quadro de referência, de 

forma a estabelecer metas para o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras mais 

adequadas aos contextos e necessidades locais. Por um lado, o fato de termos um quadro 

                                                 
20 Devido à complexidade da questão e também ao fato de já ter sido explorada em entrevista anterior, 

optou-se por trazer uma citação da resposta de Matilde em entrevista concedida a Leandro Rodrigues Alves 

Diniz e Elysio Santos Junior (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-

Bras): histórico, questões controversas e perspectivas). Disponível em: 

<http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/4200/3652>. 

http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/4200/3652
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de referência não elimina a possibilidade de nos alinharmos a outros quadros 

reconhecidos internacionalmente para comparar níveis de proficiência de aprendizes e 

níveis de avaliação, necessários no mundo contemporâneo em que mobilidades e 

migrações são frequentes. O QECR tem sido o mais relevante e, embora tenha sido 

desenvolvido pelo Conselho da Europa para fornecer níveis de referência para o ensino e 

a aprendizagem de línguas na Europa, sua influência tem sido muito mais ampla, 

assumindo o status de “padrão”, usado em todo o mundo. 

Por outro lado, muita gente pensa – a meu ver, de maneira equivocada –, que nos 

alinharmos ao QECR significa nos submetermos a uma política de línguas que não é 

nossa. Porém, é importante reconhecer que seu uso acaba se tornando inevitável, porque 

o próprio mercado de línguas, por uma questão de reconhecimento e status, encarrega-se 

dessa utilização, de maneira geral, feita de forma impressionista e equivocada. No caso 

do Celpe-Bras, apesar de já ter visto equivalências, não há, até o momento, um estudo 

que mostre seu alinhamento ao QECR, uma demanda crescente para o exame a fim de 

que possa ser considerado um dos certificados reconhecidos nos vários contextos 

internacionais. Outra demanda importante é mostrar em que medida o Celpe-Bras é 

equivalente aos exames de proficiência de Portugal, já alinhados ao QECR. Para isso, 

será necessário um projeto de pesquisa que envolverá o conjunto de procedimentos 

seguidos pelas maiores agências de elaboração de testes no mundo. 

Para demonstrar esse alinhamento do Celpe-Bras ao QECR, submeti ao Inep, no 

ano passado, um projeto em várias etapas e que não é tão simples de ser conduzido, mas 

seria a única maneira de estabelecer, efetivamente, esse alinhamento. Isso nos daria 

muitas vantagens e abriria muitos caminhos – que hoje estão sendo impedidos – para uso 

do Celpe-Bras.” 

 

Ana Carolina: Como se deu a sua participação no desenvolvimento do CELU e 

quais impactos a senhora poderia apontar decorrentes do estabelecimento de parâmetros 

de referência entre o exame de proficiência argentino (CELU) e o brasileiro (CELPE-

Bras)? 

Matilde: Em 2002, fui convidada a participar de uma mesa redonda realizada na 

Feira do Livro em Buenos Aires, a convite da diretora da então Funceb (Fundação Centro 

de Estudos Brasileiros). Nessa época, já tínhamos feito algumas edições do Celpe-Bras. 

Em Buenos Aires, fui contatada pela Profª Silvia Prati, que foi coordenadora acadêmica 

do CELU e uma das pessoas que mais contribuiu para o desenvolvimento desse exame. 
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As discussões sobre o CELU estavam se iniciando e pude compartilhar com ela muito 

das nossas experiências iniciais em relação ao desenvolvimento do Celpe-Bras, nossa 

visão de língua(gem), angústias e vitórias. Tudo isso em uma conversa que durou 5 horas 

em um café na esquina da Rua Marcelo de Alvear, onde ficava meu hotel, com a Rua 

Esmeralda, onde ficava o prédio da Funceb. A amizade e a parceria se iniciou nesse 

momento, e foram muitas as oportunidades que tivemos de nos encontrar nos anos 

seguintes, em que fizemos encontros conjuntos das duas comissões e ministramos 

palestras em eventos que o CELU realizava anualmente para discutir os 

desenvolvimentos do exame, entre muitos outros. Outros membros da CTC do Celpe-

Bras também fizeram parte dessa parceria. Embora os dois exames sejam distintos, têm 

um ponto em comum, que é fundamental: ambos avaliam o uso da língua, o que tem sido 

muito importante para o estabelecimento de parâmetros comuns de proficiência para o 

português e o espanhol na América do Sul. 

 

Dhafinny: Como a pandemia do Covid-19 afetou as aplicações do Celpe-Bras 

deste ano? Na entrevista concedida a Elysio Soares Santos Junior e Leandro Rodrigues 

Alves Diniz21, já mencionada aqui, discutiu-se as possibilidades e dificuldades de criação 

de uma versão online do exame. A senhora poderia comentar o quanto esse projeto 

avançou, já que poderia ser uma alternativa de aplicação no contexto pandêmico em que 

vivemos atualmente? 

Matilde: Como sabem, o exame Celpe-Bras tem duas edições anuais, 

tradicionalmente em maio e outubro. Por causa da epidemia, a primeira edição foi 

cancelada, e a segunda postergada para a primeira semana de dezembro. Esse calendário 

foi pensado e tem sido seguido há muitos anos para atender, principalmente, os alunos 

dos convênios Programa de Estudantes-Convênio de Graduação e de Pós-Graduação 

(PEC-G e PEC-PG). Não resta dúvida de que tanto o cancelamento da primeira edição 

como o adiamento da segunda e, até mesmo, um possível cancelamento dessa segunda 

edição terão consequências bastante negativas, não somente para esses convênios, mas 

também para outras decisões que utilizam os resultados do Celpe-Bras, tais como 

revalidação de diplomas da área médica, processos de naturalização, entre outros. 

                                                 
21 SCARAMUCCI, Matilde Virginia Ricardi. Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros (Celpe-Bras): histórico, questões controversas e perspectivas. [Entrevista concedida a Elysio 

Santos Junior e Leandro Diniz]. Em aberto, v. 32, n. 104, 2019. Disponível em: 

<http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/4200/3652>. 

http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/emaberto/article/view/4200/3652
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Há muitos anos que uma versão digital do exame vem sendo cogitada, o que 

poderia resolver os problemas atuais que vimos enfrentando, mas também traria outros 

benefícios, colocando o Celpe-Bras em alinhamento com outros grandes exames de 

proficiência (TOEFL iBT, SIELE, entre outros) que já têm suas versões digitais, 

ampliando o número de alunos que poderiam fazer o exame em seus países, antes mesmo 

de virem para o Brasil, com impactos muito positivos nas nossas políticas e programas 

de internacionalização em nossas universidades. Entretanto, tornar digital um exame 

realizado presencialmente não é uma decisão que se toma de uma hora para a outra. 

Embora entenda que as condições seriam mais favoráveis para uma adaptação da parte 

escrita do que da oral, há muitas considerações importantes a se fazer, o que incluem, sem 

dúvida alguma, um estudo piloto para validação dessa versão. Não se trata, portanto, de 

transferir para o modo digital o mesmo exame que fazemos presencialmente, porque a 

versão digital pressupõe um construto diferente, na medida que inclui minimamente 

habilidades de uso do computador, ou o que chamamos de “letramento digital”. 

Para encerrar esta entrevista, queria dizer que me senti muito honrada pelo 

convite, que me deu, mais uma vez, a chance de falar um pouco mais sobre a história do 

Celpe-Bras e de alguns dos seus principais desenvolvimentos. Falar sobre esse exame 

sempre me dá muito prazer, por ser uma história de sucesso, que teve e tem tido impactos 

muito positivos no ensino, na aprendizagem, na formação de professores de PLE e, 

sobretudo, na pesquisa em avaliação em língua estrangeira no Brasil. E, principalmente, 

pelo fato de eu fazer, com muito orgulho, parte dessa história.  
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LUSOFONIA, LÍNGUA ADICIONAL E PROPOSTA DE ENSINO: UMA 

REFLEXÃO SOBRE A ÁREA DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL 

COM MARGARETE SCHLATTER 

 

Beatriz Laurenti Zaparoli 

Clara Motta 

Fernanda Cristine Ribeiro Cabral  

Margarete Schlatter é uma das referências brasileiras na área de Português Língua 

Adicional (PLA). Possui Bacharelado em Letras pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e mestrado e doutorado em Linguística e Letras pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente, faz parte do corpo docente da 

UFRGS, atuando nos estágios de docência em língua inglesa e em literaturas em línguas 

adicionais. É fundadora do Programa de Português para Estrangeiros e lidera o Grupo de 

Pesquisa Português/Língua Adicional, especializado em práticas de ensino, avaliação de 

proficiência e materiais didáticos para a aprendizagem de línguas adicionais. Além disso, 

coordenou a Comissão Técnica do Exame Celpe-Bras e tem atuado na elaboração de 

cursos online para o ensino de PLA, formação de avaliadores do Celpe-Bras e professores 

de português.  

Esta entrevista visou discutir uma série de questões vinculadas à produção teórica 

da pesquisadora. Inicialmente,  foram  focalizadas as implicações da utilização do termo 

PLA, bem como a relação do Brasil com outros países da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), seja por programas como o Linguagem das Letras e dos 

Números, organizado por Schlatter e outros pesquisadores, seja pela aplicação do exame 

Celpe-Bras. Em seguida, buscou-se discutir as perspectivas teóricas de políticas de ensino 

de Portugal e do Brasil e os diferentes posicionamentos frente à perspectiva do português 

como língua pluricêntrica. Por fim, colocou-se em tela questões relacionadas às  

potencialidades do professor-autor, com seus relatos de prática, e ao ensino presencial e 

remoto. 

Clara: A senhora poderia falar um pouco sobre a escolha da terminologia 

Português Língua Adicional em seus trabalhos e o que seriam políticas de expansão do 

português que venham de encontro com essa visão teórica de línguas adicionais? 
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Margarete: Nós começamos a utilizar essa terminologia — e digo nós porque a 

primeira vez que usamos esse termo em um texto escrito foi nos referenciais curriculares 

do Rio Grande do Sul, que Pedro Garcez e eu escrevemos juntos — porque vínhamos 

atuando em muitos contextos diferentes de formação de professores em que termos como 

“língua estrangeira”, “língua segunda” ou “língua de imigração” eram muito difíceis de 

encaixar. Em várias ocasiões trabalhamos com grupos de professores em que alguns 

efetivamente tinham aprendido aquela língua como língua estrangeira, outros tinham tido 

aquela língua desde o início da sua socialização. Por isso, como podemos chamar essa 

língua de estrangeira? 

Esses termos começaram a ficar muito taxativos em relação à necessidade de 

definir se uma língua era primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta, se era estrangeira, 

se era de imigração,  ou seja, estávamos falando de um acréscimo linguístico ao 

repertório, e a pergunta era: por que e para quem interessa a categorização? Eu mesma 

venho de uma família em que a minha primeira língua foi o alemão e, durante o meu 

percurso escolar, aprendi alemão como “língua estrangeira”. Como assim, entende? 

Nunca foi estrangeira para mim! Além disso, “língua estrangeira”, “língua segunda” e 

outros termos carregam uma relação historicamente construída com outras noções, como 

“o falante nativo”, “a importância de se chegar a uma proficiência de falante nativo”, 

relações cristalizadas no século passado. A visão era de que nunca se chegaria a uma 

proficiência de um falante nativo. Ainda hoje, muito do que se escreve e também se avalia 

— muitos descritores, por exemplo, do que é “avançado” em uma língua — se refere ao 

falante nativo. Então, há certas perspectivas teóricas com as quais nós também não 

concordávamos. Ou seja, no momento em que surge “língua estrangeira”, traz-se junto 

toda uma bagagem teórica da qual a gente quis se afastar. 

 Há colegas linguistas aplicados que acham que o uso do termo “língua adicional” 

significaria, de certa forma, mascarar alguma questão que deva ser marcada. Eles 

defendem que, se o indivíduo está no contexto, por exemplo, de língua de herança ou num 

contexto de língua de acolhimento, ele deveria marcar isso no nome, porque há 

determinadas vantagens nisso, inclusive políticas — e realmente pode haver. O fato de se 

adotar “língua adicional” não quer dizer negar situações em que, talvez, seja importante 

marcar a diferença. No nosso País, “Língua Estrangeira” é adotado para denominar o 

componente curricular no Ensino Básico – e isso significa um imediato reconhecimento 

do referente e, por si só, poderia se considerar que isso é uma conquista. Então, se estou 

em determinados contextos em que “língua estrangeira” é um termo que interessa, por 
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razões políticas principalmente, pode ser este o termo mais apropriado. Nos contextos de 

formação de professores de português em que circulo, “segunda língua” não parece ser o 

termo mais apropriado (como para o meu próprio caso). No contexto de fronteira, de 

imigração e outros em que atuo, vejo as pessoas usando seus repertórios de acordo com 

os interlocutores. Na maioria dos casos em que se faz a vida em várias línguas, não precisa 

haver uma preocupação em ficar dizendo ou topicalizando: “olha, isso é português”, “isso 

é espanhol”. Então a razão [de dizer “língua adicional”] é potencializar não uma tradição 

monolíngue, mas uma tradição de repertórios aos quais vão se adicionando as línguas 

necessárias ou desejadas para interagir. 

 Depois, há a pergunta “o que seriam, para você, políticas de expansão do 

português que venham ao encontro dessa visão?”. Não sei se entendo bem essa pergunta, 

mas, já engatando com o tema dos desafios da expansão do português na atualidade, para 

mim, se essas políticas adotassem uma visão de repertório, teriam que levar em conta 

como esses repertórios funcionam no coletivo. Se sou professora de português, posso 

achar que o mais importante do mundo para alguém que é filho de brasileiro em outro 

país seja aprender a língua portuguesa. Mas, talvez, para essa pessoa — e tem estudos que 

tratam dessas questões — não seja o melhor, ela não convive num ambiente em que a 

língua portuguesa seja relevante. Então, pelo fato de ela vir de uma família em que os 

pais tiveram, como primeira língua de socialização, ou como uma das línguas de 

socialização, a língua portuguesa, não quer dizer que, por eu ser professora de português, 

tenho que achar que, para ela, é relevante. 

 Acho que isso é um desafio grande: olhar as línguas como repertórios e tentar 

entendê-las como possibilidades de circulação, de fazer coisas e, a partir disso, pensar na 

relevância e em que lugar esse repertório pode se tornar produtivo ou não. Enfim, para 

mim,“língua adicional” e “repertório” estão super relacionados, e acho que essa visão vai 

se repetir em algumas outras respostas aqui. 

 

Fernanda: A senhora sente que há uma divergência de perspectivas teóricas nas 

políticas de ensino de Portugal e do Brasil? E, se há divergências, estas deveriam ser 

resolvidas por meio de acordos, como políticas linguísticas de ação macro? 

Margarete: Essa pergunta tem muitos níveis de possibilidade de respostas. Em 

primeiro lugar, entendo que qualquer ação de política linguística sempre vai ter conflito, 

sempre vai ter disputa. Então, pensar no Brasil e em Portugal ou no Brasil e em outros 
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países... na verdade, não sei se a gente pode generalizar a esse ponto. Se a gente olha para 

o nosso próprio país, há várias disputas, há conflitos e disputas envolvendo vários 

“portugueses”: de portugueses com outras línguas, de portugueses falados por povos de 

imigração, indígenas, quilombolas, surdos. 

 Linguagem é um espaço de disputa, de conflitos e está relacionado a muitas outras 

questões: classe, raça, gênero. Está relacionado — aqui, se a gente pensar em Portugal-

Brasil — ao colonialismo. A gente pode pensar em até que ponto determinadas 

coletividades, determinados povos colonizaram o outro, e ver junto, obviamente, a 

questão linguística, pois estão muito relacionadas. Isso talvez dê uma impressão — e 

talvez seja assim, mas acho que está aí para gente discutir e pensar — de Portugal como 

colonizador, de como ele foi entrando em diferentes países que colonizou. Obviamente, 

a classe privilegiada é a que fala o português — e qual português? Até que ponto, em cada 

um dos países colonizados, esse português foi se tornando distinto dos outros? Para quem 

interessa marcar essas distinções? É bem complexa essa questão, acho que não dá para 

dizer “Portugal tem uma visão, e Brasil tem outra”. Talvez a gente possa pensar em quais 

espaços há essas disputas e esses conflitos, em quais espaços se lida (ou não) com 

questões de colonização, de fazer diferenças — de que modo a língua gera valores e 

diferenças sociais. Valores de várias ordens, inclusive simbólicos: no inglês — e no 

português também, por exemplo, posso usar, estrategicamente, apenas algumas palavras 

para, com aquelas poucas que sei, simbolicamente, dar um recado de que sei inglês, mas, 

na verdade, instrumentalmente, talvez nem saiba. Então, as línguas também servem para, 

em certos espaços, simbolicamente – e de fato –, poder atuar com esses valores 

prestigiados por determinadas classes sociais ou grupos. É bem complexo, é difícil falar 

Portugal-Brasil, Portugal-Moçambique. É claro que tem questões históricas: todos esses 

países de colonização portuguesa na África se tornaram independentes bem depois do 

Brasil, e a relação talvez ainda seja de maior dependência em algumas área, por exemplo, 

a educacional. Mas cada um desses países tem muitas outras línguas circulando com o 

português e, para além das ou com as línguas, as relações complexas que se estabelecem 

entre língua e classe, gênero, raça, colonialismo, privilégios, questões que precisam ser 

problematizadas. As coisas nunca são tão simples… 

Fernanda: Há um desequilíbrio entre os países da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). A senhora vê algum caminho sendo percorrido para que haja 

esse equilíbrio, para que, realmente, o português seja visto como uma língua pluricêntrica, 

fora de um embate neocolonialista? 
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Margarete: Acho que são duas coisas. Por um lado, toda a minha trajetória foi e 

sempre será de estar com o outro e buscar entender a história, a circulação e os usos que 

se faz dessa língua. A priori, não acho que há diferenças entre esses países em relação a 

potencialidades diversas de ação por meio dessa língua, cada um sabe de si, dos 

privilégios e das tensões que as línguas podem causar. Seja em Cabo Verde, Moçambique, 

Angola ou qualquer outro espaço em que se pode fazer a vida em língua portuguesa, são 

as pessoas que a usam que sabem de suas potencialidades. Escutá-los sobre isso, para 

mim, é fundamental, no sentido de que cada um possa olhar para si e descobrir e refletir 

sobre como fazem a vida nessa língua. Em vários espaços, isso pode ser bem diferente; 

num país continental como o nosso, é muito diferente. Trabalhei alguns anos com 

indígenas cotistas na nossa universidade e é uma outra realidade; ou, aqui no Sul, tem 

muitas comunidades de 4ª ou 5ª geração de imigração, mas que ainda usam, como 

primeira língua, essas línguas de imigração e, assim, para que serve o português aí? Acho 

que a primeira coisa é sentar em volta de uma mesa ou em uma roda — não precisa ser 

na mesa, pode ser no chão — para que todos possam dialogar e falar. 

Por outro lado, vocês devem ter estudado, nesta disciplina que estão fazendo, um 

relatório do potencial econômico da língua portuguesa que foi feito pelo Instituto 

Camões. Quando se fala em potencial econômico da língua portuguesa, tem a ver com 

outras áreas de circulação que relacionam língua com mercado, com valor — “valor” 

como dinheiro mesmo. Em alguns contextos, o português tem esse valor e pode ser, por 

exemplo, a razão de se estudar português — “vou ganhar dinheiro com essa língua”, essa 

língua vale em termos econômicos. Isso é verdade também, se vocês olharem esses 

relatórios, eles justamente levantam esse valor econômico da língua portuguesa. Então, 

não sei se dá para ter “equilíbrios”, sempre há e haverá interesses envolvidos, e cabe 

tentar descobrir quais são eles. A gente não pode ser ingênuo especialmente em relação a 

esses valores simbólicos e valores de mercado — e valores pessoais também, 

evidentemente — das línguas. [...] 

Agora, é preciso ter todo mundo na mesa, se a gente quer qualquer equilíbrio. Não 

dá para tomar decisões dentro dessa comunidade de países de língua portuguesa sozinho. 

Todos têm o que dizer sobre a língua portuguesa que usam, todos. Não tem por que achar 

que, como brasileira, tenho mais a dizer do que alguém de Cabo Verde, do que alguém 

da Guiné-Bissau. Não sei qual é a situação deles, eles é que têm que falar por eles, e isso 

pode ser inclusive dizer “Não quero essa língua”. Quem sou eu para dizer o que têm que 

querer? Acho que o “querer” tem a ver, justamente, com entender esses valores que estão 
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nas diferentes classes sociais, situações de maior ou menor prestígio, onde quero estar e 

para que me serve essa língua. 

Beatriz: A senhora já teve uma experiência direta com a CPLP por meio do 

programa Linguagem das Letras e dos Números. A senhora poderia falar um pouco mais 

sobre a sua participação nesse programa e sobre a importância de projetos como esse para 

a CPLP? Qual seria a relação do Brasil com esses países? 

Margarete: Esse é um programa que nos colocou no cerne de poder refletir sobre 

colonialidade. Foi uma luta diária para nos colocarmos no lugar de não colonizador, e 

essa luta diária significou, em primeiro lugar, ouvir. Trabalhamos com cerca de mil 

professores do ensino secundário e básico, ao longo de seis anos. A nossa perspectiva foi 

não a de ensinar como fazer, mas de mediar uma conversa entre os professores, que eram 

sempre, cada grupo, entre 50 e 60 professores. Tem um livro de que gosto muito do 

filósofo Jacques Rancière que se chama “O Mestre Ignorante”. Então, a gente tentou se 

colocar nesse lugar de mestre ignorante, no sentido de possibilitar essa conversa, de eles 

nos contarem, em primeiro lugar, o que era e como era fazer a vida em língua portuguesa 

para eles. E a gente se colocou no lugar de provocar determinadas discussões e de fazer 

eles mesmos chegarem a uma série de conclusões, provocadas e compartilhadas entre 

eles, muito mais do que de nós para eles. Obviamente, a gente estava também oferecendo 

alternativas, as quais tinham como base projetos de aprendizagem. Tentamos viver com 

eles o que a gente estava propondo, em termos de discussões e de alternativas 

metodológicas. Isso muito no sentido de sempre pensar: “Por que português? Por que 

preciso dar aula de português em contextos onde se falam tantas outras línguas e nos quais 

pode haver várias situações m que o português não seja a primeira escolha ou sequer 

relevante? E, se há alguma relevância, em que situações seria e por quê?”. Assim, ao 

pensar dessa forma, ir construindo possibilidades do português não ser, por um lado, um 

dever e, por outro lado, um direito desprovido de razão, só por ser um direito. Mas, sim, 

entender por que isso seria relevante para exercer a cidadania nesses países, e em que 

situações isso poderia fazer uma diferença. Foi um esforço de seis anos de pensar em 

formas decoloniais de lidar com uma situação, que podemos dizer, era ou poderia ser a 

de uma imposição colonizadora de valores e jeitos de fazer educação. Não foi fácil, mas 

acho que foi bem produtivo. Meu colega Pedro e eu acabamos de escrever um texto sobre 
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isso, dez anos depois22: uma reflexão que tem como base as ideias de Rancière e Dewey, 

entre outros que entendem a escuta e a experiência como fundamental para gerar 

aprendizagens significativas. Enfim, a gente tentou refletir um pouco sobre essas 

questões, achando que, em última análise, aprendemos mais do que ensinamos, ou que 

também aprendemos muito. Acho que eles aprenderam também, mas aprendemos como 

grupo e não como “preciso te ensinar isso, é isso que vai salvar tua vida”, não mesmo.  

Fernanda: A sensibilidade em pensar nessas relações com o outro é necessária 

na formação de professores de português como segunda língua. Sentimos falta de um 

documento curricular oficial orientador, do governo, que venha do MRE. Saíram, em 

maio [de 2020], alguns documentos, mas percebemos que,  teoricamente, apresentam 

muitas divergências entre si. Então, gostaríamos de ouvir a opinião da senhora sobre essa 

situação. Quais os parâmetros que os estudantes podem adotar para se orientar nessa área, 

já que a responsabilidade, no fim, vai recair nesse nível micro linguístico, ou seja, em 

como essas equipes de trabalho, os próprios professores, vão se apropriar dessas diretrizes 

e materiais didáticos. 

Margarete: De novo, há várias questões envolvidas nessa pergunta. Começo com 

as divergências teóricas que, sim, há entre os documentos. Retomo o que estava dizendo 

antes, uso da linguagem – e isso inclui ensinar uma língua ou em uma língua – não implica 

convergência... pode haver convergência, se houver muitos interesses em comum; mas 

também conflito e disputa, sempre. Cada uma das cartilhas tem o ponto de vista de quem 

a escreveu e de quem está atuando em um determinado contexto. São exercícios super 

relevantes, pontos de partica para uma jornada de discussões necessárias na área. 

Se for pensar na minha experiência, com a elaboração dos referenciais curriculares 

do Rio Grande do Sul (2009) e da BNCC (segunda versão, publicada em maio de 2016), 

quanto menos pessoas estiverem envolvidas na elaboração de tais documentos, mais 

“coerentes” eles vão poder ser como proposta curricular, especialmente se essas pessoas 

convergirem em termos de ideias, trajetórias teórico-práticas e conhecimentos sobre a 

história, as tensões e as possibilidades do contexto de ensino para o qual está sendo feita 

a proposta. Escrevemos a proposta dos referenciais curriculares de Língua Portuguesa e 

Literatura e Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol) em um grupo pequeno, muito 

                                                 
22 SCHLATTER, M.; GARCEZ, Pedro M. Vivências e aprendizagens na formação de professores de países 

africanos de língua oficial portuguesa. In: Mariana Rosa Mastrella-de-Andrade. (Org.). (De)Colonialidades 

na relação Escola-Universidade para a formação de professoras(es) de Línguas. 1ª ed. Campinas: Pontes, 

2020, v. 1, p. 179-214.  
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afinado. Eram pessoas que se conheciam há bastante tempo e que, tendo tido um percurso 

teórico, de vivências educacionais e de discussões sobre educação linguística 

compartilhadas, puderam chegar a consensos que possibilitaram uma proposta que 

considero bastante coerente se analisarmos fundamentação teórica, progressão de 

conteúdos, objetivos de ensino e orientações didático-pedagógicas. A BNCC, sempre 

digo, foi uma das experiências mais democráticas que já tive na escrita de um documento 

normativos – isso porque ouvimos e dialogamos com um mundo de pessoas. Quando 

você ouve um mundo de pessoas, não tem como ser coerente, porque o mundo não é 

coerente. Você tem que sistematizar uma série de coisas e fazer o que é possível de se 

fazer, levando em conta vozes muitos diferentes e, inclusive, contraditórias, e muitos 

interesses diferentes. Isso foi o percurso até a segunda versão – e estávamos trabalhando 

na versão que seria a última. Mas antes disso, tivemos que sair todos, e os textos finais 

acabaram sendo escritos por poucas pessoas... e, assim, o que ainda poderia estar 

parecendo “incoerente” se tornou “coerente”, inclusive porque a proposta foi reescrita, 

agora de uma “perspectiva mais coesa”, sem levar em conta a trajetória percorrida e as 

diferentes vozes que estavam em jogo até então. Volto a dizer: propostas curriculares são 

territórios conflituoso de disputa e de interesses vários e muitas vezes contraditórios, mas, 

uma vez publicados, se tornam também possiblidades para novas discussões, novos 

textos, e tomara, avanços. 

Sou totalmente favorável a pontos de partida para debates na área. Nesse sentido, 

acredito que as cartilhas foram uma excelente proposta. Espero que, daqui a cinco anos, 

a gente tenha novas cartilhas, porque currículos não são algo para se propor e “ok, agora 

deu”. É o resultado de um momento sócio-histórico que, assim que é publicado, já não é 

mais, já é a proposta para ser pensada, adaptada, modificada, contestada por outras 

pessoas. Tomara que essas cartilhas sejam efetivamente lidas e discutidas. Daqui três, 

quatro, cinco anos, vamos estar mais maduros, chamamos as pessoas de novo e a gente 

faz uma proposta melhor, e assim sucessivamente. Uma proposta melhor, em primeiro 

lugar, seria uma proposta que envolvesse mais escuta, com mais gente envolvida, com 

mais conhecimento sobre a diversidade de contextos e de usos da língua. Obviamente, 

cada um de nós tem suas convicções. O que penso e continuo defendendo, em grande 

parte, está nos referenciais curriculares (Língua Estrangeira), que a gente fez em 2009, e 

está na segunda versão da BNCC para Língua Estrangeira, que construímos em um grupo 

de professores de várias línguas e que fui responsável pela coordenação. Aquela segunda 

versão é muito o que penso. O que saiu depois não é o que penso. Houve uma ruptura 
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muito grande em todas as áreas, mas em algumas mais do que em outras, e acho que, em 

língua estrangeira, houve uma ruptura muito grande. 

Fernanda: Vendo por esse lado, é muito melhor partir de uma multiplicidade de 

contextos e eles se aprimorarem com o tempo, com as aplicações e com seus relatos de 

prática, do que começar em algo unificado, que possa ser um documento oficial, mas que 

ninguém se sente representado nele. 

Margarete: Isso, na BNCC, foi uma trajetória muito bonita, realmente muito 

impressionante. A consulta pública que houve foi muito legal, e a gente realmente lidou 

com ela. Tivemos professores e muitas outras pessoas, mais e menos especialistas da área 

da linguagem, dizendo, com todas as letras, o que tinha de estar presente no primeiro ano, 

no segundo, no terceiro, e concordávamos, às vezes mais, às vezes menos, as proposições 

eram muito diversas. Claro que tivemos que chegar na articulação por escrito de uma 

proposta, mas essa proposta responde a muitas outras propostas, desde as negociações de 

antes da consulta pública, pois éramos um grupo que não se conhecia e que teve que 

chegar a consensos possíveis e, depois, ampliando essas negociações a partir da consulta 

pública e das inúmeras reuniões com diferentes grupos no percurso. Conversamos com 

muitas pessoas, mas isso não quer dizer que a síntese respondeu às expectativas de todas. 

O que foi fundamental no processo foi a escuta e o diálogo, pois isso significou que essas 

pessoas estavam todas, de alguma forma, representadas na síntese, pois motivaram 

revisões, explicações, justificativas, contraposições, acréscimos, etc. no texto. Os 

referenciais curriculares foram feitos, aqui no Rio Grande do Sul, por um governo que 

era odiado pelos professores da rede. Quando saiu, bem no final do mandato, teve gente 

que, literalmente, colocou fogo nos referenciais curriculares sem ler. Embora eu 

preferisse que fossem abertos para então por fogo, se fosse o caso, essas também são 

reações possíveis e totalmente justificadas como resposta ao descaso e ao desrespeito do 

poder público aos que fazem acontecer a educação. Ter um documento significa uma 

possibilidade de conversar a partir de algo concreto. Acho que os documentos servem 

para a gente conversar sobre eles, não para gente ser subjugado por eles. 

Clara: A senhora está falando sobre a importância dessas balizas como pontos de 

partida, como um espaço para a conversa. Além disso, em uma entrevista para o canal 

Olimpíada LP Cenpec23, a senhora menciona a importância do relato de prática de 

                                                 
23 Entrevista disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9CUH2V0AkeA. Acesso em: 09 out. 

2021.  

https://www.youtube.com/watch?v=9CUH2V0AkeA
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professores. Gostaria de saber se existe um trabalho depois do ponto de partida, pensando 

nesses relatos: existe algum estudo para, realmente, aprimorar, para fazer outras balizas, 

outros pontos de partida cada vez mais ricos? 

Margarete: Sobre relatos de prática e ouvir os professores, como viram na 

Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, inventamos a revista “Bem Legal” 

exatamente para isso. Sou professora de estágio há muitos anos, circulo muito nas escolas. 

Nas formações de professores em que participo e nas escolas, a gente sempre ouve 

“Nossa, fiz essa atividade, e foi bem legal, funcionou super bem!”, e os professores 

contam e fazem muitas coisas super legais mesmo. Tem uma ideia, como sabem, de que 

a universidade está “lá em cima”, “num pedestal”, e de se achar que dá para ensinar ao 

professor o que ele não sabe — de novo, não é assim que acontece. As pessoas que estão 

no dia-a-dia com os alunos têm muito conhecimento construído ao longo dessa trajetória. 

O que fizemos e o que faço muito no estágio é ouvir esses professores, ver o que está 

acontecendo. Então, os relatos de prática têm a ver com um espaço para esse professor, 

efetivamente, relatar a prática, sem ficar dizendo “de acordo com fulano, de acordo com 

ciclano etc.” — o que é exigido no discurso acadêmico. Eles são os autores. Junto com 

Pedro, cunhamos esses termos “professor-autor” e “professor-autor-formador”24. Eles 

formam uns aos outros pelas experiências que eles vão tendo com determinadas 

comunidades, com determinados grupos. Muito do que está nos referenciais curriculares 

aprendi na escola, ouvindo os professores, não tiramos aquilo da nossa "cachola''. Nesse 

artigo que acabamos de escrever sobre a  nossa experiência com os PALOP [Países 

Africanos de Língua Portuguesa], com os professores desses países, a gente explicita isso. 

Buscamos Dewey, Rancière e outros autores depois de ter vivenciado o que aprendemos 

com os professores nas escolas, porque precisávamos organizar um discurso acadêmico. 

Na academia, você precisa relacionar as suas vivências com o que já foi dito na área, é o 

que se faz para avançar esse conhecimento, mas os professores sabem muito bem o que 

estão fazendo e porque estão fazendo. Então, acho fundamental levar em conta esses 

relatos. Acho que a gente já está fazendo isso: a “Bem Legal” é um dos espaços em que 

se publicam esses relatos. Outras revistas também abrem para essas publicações: a 

Olimpíada tem vários relatos de prática maravilhosos, o MEC tem um site para a 

publicação de relatos de prática, e tem pesquisa que trabalha a partir de narrativas de 

                                                 
24 Artigo disponível em: https://openaccess.blucher.com.br/article-details/01-20649 . Acesso em: 09 out. 

2021. 

https://openaccess.blucher.com.br/article-details/01-20649
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professores, de relatos de professores. Então, acho que isso está acontecendo, inclusive 

em pesquisas de formação de professores que orientei. Talvez vocês já tenham visto os 

artigos de Everton Vargas da Costa, que estudou a formação de professores em um 

contexto de ensino de português no exterior e aqui no Programa de Português para 

Estrangeiros (PPE/UFRGS), desde uma perspectiva etnográfica, que, para mim, é a 

perspectiva que mais tem a nos dizer, que mais tem a nos ensinar, pois vai buscar 

descrever e compreender o que está sendo construído pelos participantes naquele contexto 

específico, porque faz sentido desse jeito e não de outro, o que valorizam, como se 

formam uns aos outros, em que situações, movidos por quais demandas. 

 

Beatriz: Quanto ao exame Celpe-Bras, como a senhora avalia o efeito retroativo 

na formação de professores de português como língua adicional? 

Margarete: Também orientei alguns estudos que tratam de impactos do Celpe-

Bras em vários níveis: em relação à formação de professores, em relação a mudanças de 

metodologias empregadas em diferentes contextos de ensino, em relação à preparação do 

candidato ao exame, e também em relação a materiais didáticos, a como estes levam em 

conta o que o exame Celpe-Bras propõe. As propostas curriculares recentemente 

publicadas, sobre as quais falamos anteriormente, e também as que foram produzidas por 

orientandas para o PPE/UFRGS, todas elas, mencionam especificamente os níveis do 

exame Celpe-Bras. 

Então, acho que, sem dúvida nenhuma, dá para se falar em efeitos retroativos do 

Celpe-Bras na formação dos professores. As práticas de ensino de português como língua 

adicional levam em conta esse exame e também outros exames. Vocês conhecem a 

professora Matilde Scaramucci, que tem um trabalho específico relacionado a isso e tem 

mostrado, em artigos e em pesquisas, alguns dos efeitos retroativos do Celpe-Bras. Como 

disse, há também várias dissertações e teses que, mesmo não trabalhando especificamente 

o efeito retroativo como perspectiva de análise, mencionam como aquela prática de sala 

de aula, aquela elaboração de material didático, aquela preparação dos alunos, por 

exemplo, tem o exame Celpe-Bras como uma das questões a serem consideradas.  

No acervo do Celpe-Bras, que temos aqui na UFRGS, se olharem o tanto de 

pesquisa que já existe sobre o exame, todas que estão ali, de alguma forma, trabalham 

com efeitos retroativos. Acho que teve um impacto simplesmente porque é algo que os 

professores hoje têm que levar em conta, eles precisam conhecer esse exame. Até que 

ponto isso muda o jeito de dar aula ou o que escolher para dar aula, nesse sentido, 
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precisamos seguir analisando. Matilde segue pesquisando isso, e vários outros 

pesquisadores têm se debruçado sobre diferentes aspectos do ensino e da formação de 

professores e, aos poucos, vamos ficar sabendo mais. 

 

Beatriz: A senhora pesquisa sobre práticas pedagógicas de ensino a distância de 

línguas adicionais. Pensando principalmente no que estamos vivendo com a pandemia de 

Covid-19, gostaríamos de saber um pouco mais sobre as potencialidades e os desafios no 

ensino a distância de português como língua adicional. 

Margarete: Acho que as potencialidades são muitas. Eu vou dar como exemplo 

o primeiro curso que fizemos: o Curso Espanhol e Português para Intercâmbio (CEPI), 

em 2007. Ficamos dois anos trabalhando na elaboração do curso e começamos a oferecê-

lo em 2011. Então, faz quase dez anos e, por ser um curso específico de português para 

falantes de espanhol, que nasceu num convênio com duas universidades da Argentina 

(Entre Rios e Córdoba), o foco era responder a uma necessidade dos intercambistas dentro 

do programa Escala de Estudantes de Graduação da Associação de Universidades Grupo 

Montevidéu (AUGM). Havia várias reclamações, tanto de setores das universidades 

quanto dos intercambistas, que diziam que não chegavam preparados e que havia muitos 

problemas de acompanhamento das disciplinas e de engajamento na universidade de 

destino. Por isso, foi feito um levantamento, coordenado pelas universidades de Entre 

Rios e Córdoba, das necessidades desses alunos e, a partir disso, fizemos essa proposta. 

Até hoje, trabalhamos com esse curso, que é dado completamente a distância, mas com 

mediação, e ele é oferecido dois meses antes de o aluno vir ou ir para a universidade de 

destino. Nesses anos todos, observamos uma mudança impressionante, em termos de 

qualidade, no acolhimento dos alunos e no seu potencial engajamento: dois meses antes 

de eles virem, falamos sobre os desafios que eles vão ter em morar na cidade de destino, 

em vir para um outro país — desde questões relacionadas à documentação até à chegada 

aqui: ir à Polícia Federal, como se faz isso e onde é, a mobilidade e o lugar para morar, a 

universidade e o campus para onde irão, onde, então, seria melhor morar. Eles chegam 

melhor preparados para enfrentar a vida em outro país. Dito por eles próprios, mas 

também pela nossa Secretaria de Relações Internacionais, o curso fez muita diferença na 

vida desses intercambistas. Então, acho que, só pensando nisso, já é uma potencialidade 

enorme poder possibilitar que a língua circule em espaços que antes eram somente 

presenciais. O CEPI vem sendo customizado para outras universidades brasileiras no 

âmbito do Programa Idiomas Sem Fronteiras. Desde o início de 2007, pensamos assim: 
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qualquer universidade que quisesse poderia usar esse material, customizando o curso para 

sua própria universidade — porque ele é todo baseado na cidade de destino e na 

universidade de destino, então, todos os textos têm a ver com o local para onde o aluno 

vai. 

Em uma parceria com a UFRGS, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 

a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e a Universidade Federal de Roraima 

(UFRR) começaram a customizar o curso para suas universidades. Na verdade, a 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) também já criou o seu 

CEPI há anos atrás. Então, são muitas as potencialidades. Também já fiz cursos 

totalmente a distância — os MOOCs — sem mediação. [...] Acho esse formato incrível 

em termos de alcance. Por exemplo, fui uma das autoras do curso “Leitura vai, escrita 

vem: práticas em sala de aula”25, para professores de português, e do curso “PORTOS: 

Português Online para a Saúde”26. A cada vez que esse cursos são oferecidos, são ou 

podem ser abertos para mais de 2 mil pessoas. Acho incrível e gostaria que tivessem 

muitos cursos assim, abertos e gratuitos. Cada vez tem mais, no momento em que a gente 

vive, isso é fundamental. Obviamente, poder ter o mundo na sua casa é ótimo.  

Os desafios são conviver com o que estamos fazendo aqui. Agora mesmo, estamos 

montando um curso na UFRGS para orientadores de estágio remoto. Uma das coisas que 

insisti muito é para que tenha trocas entre os participantes, porque, obviamente, uma coisa 

da tecnologia é que você acaba achando que todas as pessoas conseguem resolver a sua 

própria aprendizagem e seu próprio percurso sozinhas. É claro que você consegue: se 

você está se afogando e aparece uma boia, você vai fazer tudo o que puder para agarrar 

aquela boia. Mas seria tão legal se, além da boia, tivesse uma pessoa ali que pode dizer 

“se agarra nesse lado da boia e não naquele, porque aquele lá não funciona tão bem”. 

Então, acho que esse é um grande desafio: até onde vai a participação, a possibilidade de 

continuar interagindo com as pessoas e continuar, juntos, achando caminhos mais 

tranquilos para navegar nesse mar revolto. Acho que isso faz falta. 

Fernanda: Existe um debate sobre a exigência do Celpe-Bras para pessoas 

pertencentes à comunidade dos países que falam a língua portuguesa. Qual é a opinião da 

senhora sobre isso? 

                                                 
25 https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-

line/informacoes/artigo/1661/curso-on-line-leitura-vai-escrita-vem-praticas-em-sala-de-aula  
26 https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/44967  

https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes/artigo/1661/curso-on-line-leitura-vai-escrita-vem-praticas-em-sala-de-aula
https://www.escrevendoofuturo.org.br/conteudo/formacao/cursos-on-line/informacoes/artigo/1661/curso-on-line-leitura-vai-escrita-vem-praticas-em-sala-de-aula
https://www.unasus.gov.br/cursos/curso/44967
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Margarete: Enquanto estava na comissão do Celpe-Bras, até 2006, essa discussão 

já existia e sempre fui terminantemente contra usar o Celpe-Bras para isso. O Celpe-Bras 

é usado para vários propósitos que não são, necessariamente, os objetivos para os quais 

ele foi pensado. Para o bem e para o mal, existe um exame que já está historicamente 

bastante consolidado e, havendo esse exame, se alguém precisa comprovar proficiência, 

“tem esse exame aqui”. Então, pode acontecer, e acontece, que se exige esse exame sem 

se saber qual é ou sem se verificar quais foram os propósitos dele, se é defensável usar 

esse exame, em vez de outro, para determinada demanda de comprovação de proficiência. 

Exames, em geral, são usados como gatekeepers, como portas que se quer abrir ou fechar, 

como limitadores de determinadas participações sociais. Não acho que o Celpe-Bras é o 

melhor exame para isso, como também não acho que é o melhor exame para o processo 

de naturalização, em que já foi utilizado como única comprovação possível de 

proficiência, porque ele tem várias características de um exame de letramento. São 

letramentos que se considerou importantes de se exigirpara conseguir , minimamente, 

acompanhar a vida na universidade: ler, escrever, principalmente, mas também falar e 

compreender, porque você, numa aula, precisa compreender o que está sendo dito, o que 

os professores e colegas estão dizendo. Agora, para fins de naturalização, outros usos, 

talvez, fossem mais relevantes do que os propostos no Celpe-Bras. Saber o que e como 

fazer – e o que precisa falar, ler e escrever – para conseguir acesso a documentos, moradia, 

circular por diferentes lugares, ter atendimento em posto de saúde, conseguir matricular 

os filhos na escola, por exemplo, são questões que o Celpe-Bras não está focalizando. 

Para falantes de português dos países de língua portuguesa, sempre achei que era uma 

cara de pau, em bom português, para dizer o mínimo. É como se Portugal exigisse isso 

de nós… e por que nós não exigimos isso, então, de Portugal? E exigimos só dos outros 

países? Como assim? Isso é uma afronta política e discriminação. Isso é muito sério, e 

volto a dizer, como quando falávamos desse curso que a gente deu para os países da 

CPLP: isso é uma atitude colonizadora – e em relação a alguns países e não todos... quem 

são essas pessoas? Por que isso agora para essas pessoas? 

Isso não quer dizer que não seja necessário as universidades terem uma forma de 

verificar se o aluno intercambista está apto a entrar na universidade, mas, para isso, teria 

que ser para todos e não para alguns. Acho muito estranho. Poderia, sim, ter uma prova 

de leitura e produção escrita ou o que a universidade ou um grupo decidir fazer para esses 

fins. No entanto, é preciso estudar isso e ser para todos. Ser só para Guiné-Bissau, para 

Cabo Verde e não para Portugal, por quê? O Celpe-Bras é um exame que, sim, está sendo 
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usado para ingresso na universidade, para os candidatos do PEC-G, de países que não têm 

a língua portuguesa como oficial. Mas poderia ser, então, um exame igual para todos e aí 

todos mesmo, porque tem gente que está de fora disso e, com isso, volta-se para a primeira 

pergunta sobre por que “língua adicional” chama “para estrangeiros”. [...] O fato é que se 

precisa de um exame para selecionar estudantes para o ingresso na universidade: talvez 

devessem usar um exame um pouco diferente para esse fim específico, buscando 

explicitar melhor os usos de português que se têm em vista como necessários para o 

contexto acadêmico e, inclusive, mais próximos do que se exige para os estudantes 

brasileiros no ENEM – são coisas a pensar e a resolver coletivamente com a participação 

de estudantes desses países. 

Beatriz Laurenti Zaparoli é graduada em Letras – Licenciatura pela UNICAMP e 

estuda Letras – Português como Segunda Língua/Língua Estrangeira pela mesma 

universidade. Conheceu, durante o curso, a importância do Português como Língua 

Adicional e, desde então, tem como área de interesse o ensino dessa língua para 

estrangeiros. 

Clara Motta é graduanda em Letras – Português e em Letras – Português como Segunda 

Língua/Língua Estrangeira pela Unicamp. Foi bolsista de disciplinas voltadas ao ensino 

de Português Língua Adicional na universidade e dá aulas de português para estudantes 

estrangeiros. 

Fernanda Cristine Ribeiro Cabral é graduanda em Letras – Licenciatura e Letras – 

Português como Segunda Língua/Língua Estrangeira pela Unicamp. Tem como área de 

pesquisa a Linguística Aplicada com foco no ensino de Português como Língua Adicional 

para alunos estrangeiros e para brasileiros surdos. 
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CONQUISTAS E CAMINHOS DO ENSINO DE PORTUGUÊS COMO 

SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS NAS PERSPECTIVAS DE  

IVANI RODRIGUES SILVA E WILMA FAVORITO 

 

Rafaelle Assis de Camargo 

Stephanie Camilo Amorim 

 

Nesta entrevista, Ivani Rodrigues Silva (Centro de Estudos e Pesquisas em 

Reabilitação “Prof. Dr. Gabriel O. S. Porto”, CEPRE/Unicamp/SP) e Wilma Favorito 

(Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES/RJ) compartilham suas experiências e 

trajetórias como pesquisadoras no campo da surdez.  

As entrevistadas discorrem sobre o papel das instituições em que atuam na 

educação de surdos e sobre as transformações ocorridas nesse campo; elucidam questões 

relativas às nomenclaturas Português como Língua Estrangeira (PLE), Português como 

Língua Adicional (PLA) e Português como Segunda Língua (PSL/PL2); destacam os 

impactos das mudanças na legislação brasileira (como a promulgação da lei nº10.436) na 

formação de professores de português como segunda língua para surdos; esclarecem as 

principais diferenças entre o ensino de português como segunda língua para estrangeiros 

e para surdos. Além disso, refletem sobre o impacto da pandemia de Covid-19 no ensino 

de língua portuguesa do contexto da surdez, tendo em vista a supressão das atividades 

presenciais e a migração para o ambiente digital, e, por fim, discutem sobre a construção 

e a efetivação de políticas linguísticas no campo de ensino de Português como Segunda 

Língua para Surdos e sobre o papel do educador na elaboração de tais políticas. 

 A conversa, realizada simultaneamente com ambas as pesquisadoras, possibilitou 

não apenas que as questões fossem discutidas de forma complementar, como também 

enriqueceu o debate proposto. 

 

Rafaelle: A trajetória das senhoras envolve duas importantes instituições para o 

campo da surdez no Brasil: o CEPRE, no caso da professora Ivani, e o INES, no caso da 

professora Wilma. Falando um pouco sobre essas instituições e seu papel na educação de 

surdos, de que maneira o trabalho das senhoras se depara com o ensino de português para 

pessoas surdas? O que consideram ter edificado e transformado a maneira como atuam 

nesse campo? 
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Ivani: Acho que esta pergunta vem a calhar, porque eu e Wilma fizemos um texto 

sobre isso recentemente, que saiu publicado no livro História da Emergência do Campo 

das Pesquisas em Educação Bilíngue de/para Surdos e dos Estudos Linguísticos da Libras 

no Brasil – Contribuições do Grupo de Trabalho Lingua(gem) e Surdez da Anpoll, 

organizado pela professora Regina de Souza, da Faculdade de Educação da Unicamp. É 

um livro que trata não apenas das nossas instituições (CEPRE e INES), mas faz um 

resgate da educação de surdos no Brasil, de diferentes perspectivas, com diferentes 

profissionais. Há profissionais do Sul, do Norte, do Sudoeste resgatando essa nossa 

história – que não é tão longa assim. Nessa perspectiva brasileira, a história da educação 

de surdos é recente. O desenho da capa27, inclusive, foi feito por um surdo, o que também 

é relevante para mostrar essa dimensão do trabalho. 

 O CEPRE nasceu como um centro de reabilitação que atendia crianças surdas e 

cegas. Foi fundado em 1973 pelas mãos de um médico otorrinolaringologista. Esse 

médico, percebendo que as crianças surdas precisavam de algum lugar onde pudessem 

receber orientações sobre como usar aparelho e como desenvolver a fala, onde as familias 

pudessem ter orientaçoes, criou esse centro. Nessa época inicial, o centro contava com 

um fonoaudiólogo, um assistente social, uma pedagoga e alguns professores que já 

trabalhavam com surdos na perspectiva oralista, ou seja, na tentativa de transformar o 

surdo num ouvinte. Isso era pretendido para que, assim, esse aluno surdo pudesse ser 

integrado nas escolas regulares de Campinas. O trabalho lá desenvolvido tinha um viés 

médico, de oralização, de melhorar a fala, pois afinal viviamos no Brasil e no mundo sob 

efeitos da abordagem oralista. Eram usados todos os métodos (por exemplo, o método 

verbotonal era utilizado para a criança falar melhor) e técnicas (por exemplo, de 

amplificação sonora) existentes naquela época para que essas crianças conseguissem 

ouvir os sons e, a partir disso, conseguissem falar. Nessa época era consenso de que para 

ser sujeito na sociedade, o surdo precisava aprender a falar. Sendo assim, todos os 

esforços eram colocados em ação tanto para orientar a família, quanto para orientar a 

escola dentro dessa perspectiva. 

 Eu cheguei ao CEPRE em 1984, já passados 10 anos da fundação do centro. Nessa 

época, já estavam sendo consideradas pouco eficazes todas essas tentativas de ensinar o 

surdo a falar. Os próprios professores do centro se lamentavam por perder, às vezes, tanto 

                                                 
27 Disponível em: https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/34281-historia-da-emergencia-do-

campo-das-pesquisas-em-educacao-bilingue-de-para-surdos-e-dos-estudos-linguisticos-da-libras-no-

brasil-contribuicoes-do-grupo-de-trabalho-linguagem-e-surdez-da-anpoll. Acesso em: 10 out. 2021.  
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tempo com a oralização, e o surdo acabar optando depois pela sinalização e tendo grandes 

dificuldades na escola. De forma muito resumida, era isso o que acontecia. Por conta 

disso, as famílias acabavam proibindo os filhos de usarem Libras; como não era 

considerada língua, na época, chamavam de “mímica”. Com orientação dos profissionais, 

as maes  não deixavam os filhos surdos usarem as mãos para se comunicar – a mímica – 

porque acreditava-se que isso poderia afetar o desenvolvimento da fala dessa criança. A 

concepção de surdez que emergia naquele momento ainda era fruto de representações 

anteriormente construídas, vindas de autoridades como médicos e professores e aceitas 

como verdades.  O médico tinha uma autoridade muito grande. Nesse sentido, se o médico 

indicasse o uso de aparelhos de amplificação sonora, a mãe acreditava que assim que o 

fizesse a criança começaria a falar. É não é exatamente assim, há um árduo trabalho para 

a criança se conscientizar dos sons da fala e aprender a articular esses sons. Esse discurso 

ideológico dominante, construído no oralismo em meados de 1800, enxergava o surdo 

apenas nessa dimensão clínica e terapêutica, e havia, então, a cristalização desse aspecto 

patológico, em vez do reconhecimento político da surdez como diferença que vemos hoje. 

Então é claro que isso acabou impedindo que o surdo aprendesse mais, inclusive a 

escrever português, visto que o foco era o desenvolvimento da fala. Quando comecei a 

trabalhar com surdos, conheci crianças que tinham 12 anos e que ainda estavam nesse 

período, que era chamado de desmutização. Entende como isso é grave? Desmutização é 

sair do mutismo, livrá-la dessa condição de muda. So após a articulação da fala, essa 

criança poderia aprender a ler e a escrever. Esse era um dos pensamentos que circulava 

ali e que causou um grande estranhamento em mim. Para aqueles profissionais que 

estavam lá, isso era algo normal, mas eu estranhava essa espera grande. 

Em 1984, recebemos no Cepre a visita de uma linguista que trabalhava com a 

língua de sinais, Lucinda Ferreira Brito. Ela foi a primeira linguista a trabalhar com 

questões como a descrição das línguas de sinais, tanto as dos centros urbanos, quanto a 

da língua de sinais dos urubu-ka’apor, que é um grupo indígena do interior do Maranhão. 

Eu me lembro como se fosse hoje dela sentada na nossa recepção esperando que as nossas 

atividades terminassem para que pudesse contar um pouco sobre essa nova visão sobre o 

surdo e a surdez. Ela trouxe muitas informações sobre as línguas de sinais e os trabalhos 

desenvolvidos com surdos nessa perspectiva bilingue, principalmente os trabalhos que já 

estavam sendo desenvolvidos no exterior. Estava acabando de chegar da França, se não 

me engano, e trazia muitos trabalhos de autores franceses que já entendiam as línguas de 

sinais como a primeira língua do surdo, como língua de instrução para a escola. Nesse 
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momento, então, o próprio conjunto de professores do CEPRE começa a discutir outras 

formas de atendimento, o que achei bastante positivo. Ela trouxe essa nova ideia, mas 

isso acabou se consolidando, porque também havia também uma insatisfação geral dos 

professores em relação ao trabalho na perspectiva do oralismo. A partir de então,  

iniciamos, no CEPRE, essa nova construção sobre o surdo e a surdez: começava-se a 

aceitar que a língua de sinais era a primeira língua dos surdos, e que é a partir dessa língua 

que ele poderia aprender português de forma mais efetiva. 

A Lucinda, além de ser uma pioneira no trabalho de descrição das línguas de sinais 

no Brasil, também fundou a revista GELES – Grupo de Estudos sobre Linguagem, 

Educação e Surdez. Esta foi a primeira revista sobre questões relativas à educação de 

surdos no Brasil. Lucinda foi também a principal proponente e a primeira coordenadora 

do Grupo de Trabalho Linguagem e Surdez, da ANPOLL (Associação de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Letras e Linguística), que existe até hoje. Ela foi pioneira em vários 

aspectos. Acho que essa agenda que começava com as suas iniciativas foi se expandindo, 

então começamos a discutir essas questões na universidade, o que  não acontecia antes. 

A surdez só era discutida no consultório médico, na fonoaudiologia (que tentava ajudar o 

individuo surdo a falar), e na escola. Na região de Campinas, por exemplo, a escola era 

especial, porque o surdo era fruto da educação especial e funcionava dentro desse lugar 

específico. Quase nunca um estudante surdo ia para a escola regular e, quando ia, era 

porque ele se sentia seguro para estar naquele ambiente, aprendendo junto com os 

ouvintes. Ele pensava “falo bem, então posso participar das aulas com ouvintes”. A 

maioria dos surdos ia para a escola especial. A universidade – a linguística, as unidades 

de ensino, de formação de professores – não se  ocupava desses assuntos. Isso demorou 

muito para acontecer. Quando essa discussão entra para esses espaços surgem 

importantes trabalhos acadêmicos. Pontuo, por exemplo, a dissertação da professora Zilda 

Gesueli, que foi realizada no Departamento de Linguistica Aplicada do Instituto de 

Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp, em 1988, que já trazia a ideia de que o surdo 

não precisava falar para poder escrever. Hoje isso é algo corriqueiro, mas naquela época 

era algo  inédito,  pois não se entendia dessa forma. Trabalhos como esse foram um 

importante divisor na área de educação de surdos e isso marcou a nossa área. 

Nessa época, também, eu mesma, por conta desse meu estranhamento, começo a 

visitar muitas escolas regulares que aceitavam surdos para ver o que estava acontecendo 

ali. Foi relevante para eu entender como é que a escola lidava com o surdo. E, é claro, 

não tinha estrutura nenhuma nesse espaço,  nem  o professor tinha nenhuma orientação 
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de como lidar com ele, como deveria ensinar ou avaliar. Por essas razões o estudante 

surdo acabava ficando lá, na sala de aula apenas de corpo presente. Depois, muitos 

vinham para os nossos programas do CEPRE, e ali desenvolvíamos um trabalho de apoio 

à escolaridade, que foi se transformando com os anos e existe até hoje. Nesse trabalho foi 

possivel trabalhar com muitos professores, conhecer essa realidade da escola e da família, 

e já começavamos a tentar mostrar para o professor que o surdo é um sujeito 

potencialmente bilíngue, que a língua dele não é o português, portanto, o português não 

poderia ser ensinado como língua materna. 

 Com esse trabalho, conseguimos iniciar discussões com os professores que 

atuavam na rede regular de ensino alguns pontos importantes que hoje em dia são 

consensuais (por exemplo: a língua de sinais é a primeira língua, o português é a segunda 

língua) e convencer também as famílias desse aspecto. Fizemos muitos cursos de Libras 

para professores da rede no Cepre mesmo antes de ser promulgada a lei de Libras. No 

caso das familias, desde 1991 oferecemos cursos de Libras. Elas haviam sido 

anteriormente convencidas de que a língua oral é que era importante e agora precisavam 

ser convencidas de que a língua de sinais, também era importante. Por conta disso passei 

a estudar mais sobre essa questão. No meu trabalho, também desenvolvido no mestrado 

do IEL, notei que os desvios observados na produção escrita de surdos, frequentemente 

apontados pelos professores da escola regular como um grande problema, vinham dessa 

sua condição de aprendizes bilíngues, ou seja, aprendizes do português como segunda 

língua. E, por tudo isso, eu percebia essa condição de outsider do surdo nas escolas 

regulares: falta de formação dos professores e falta de incentivo para o uso de Libras. 

Aqui em Campinas, não temos escolas bilíngues, apenas alguns projetos bilíngues, e os 

surdos são atendidos em sua grande maioria na rede regular de ensino com outros 

ouvintes. A trajetória do próprio CEPRE em relação à representação do surdo e da surdez 

vai se tranformando, e hoje conta com quatro programas bilíngues de apoio para surdos 

da escola regular. O CEPRE recebe crianças de 0 a 5 anos, crianças em idade de 

alfabetização, e jovens que estão no ensino médio ou nos anos finais do ensino 

fundamental e que frequentam a escola regular. Os atendimentos no centro acontecem no 

contraturno, duas vezes por semana, nesse projeto que temos chamado de Ensino de 

Português como L2 para Surdos. Dentro desse projeto, temos recebido muitos alunos do 

IEL, a Rafaelle é uma delas. A Jessica, que está fazendo doutorado com a Claudia Rocha, 

também foi minha aluna de aprimoramento/especialização neste grupo. A Ariane 

Nogueira, que hoje é professora de Libras na Faculdade de Educação da Unicamp, 
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também foi minha aluna neste programa. Elas desenvolveram seus temas de mestrado 

dentro desse programa. Isso foi importante porque a fundamentaçãoa teórica realizada 

nos cursos de formação do IEL (de construção de materiais, de ensino de segunda língua) 

trouxeram grandes contribuições para o trabalho com esses alunos surdos do CEPRE. 

Essa proximidade, ou parceria, com o IEL tem sido muito importante. Eu sou linguista, 

fiz linguística no IEL, depois fiz mestrado com a Bernadete Abaurre e depois o doutorado 

com a Marilda Cavalcanti, na Linguística Aplicada. Atualmente, continuamos na 

supervisão desse trabalho denominado de apoio à escolaridade com esses grupos de 

estudantes surdos. Antes da pandemia, tínhamos uma parceria com a professora Claudia 

Rocha, na disciplina LA912 – Análise e elaboração de materiais didáticos de Português 

como Língua Estarngeira/Segunda Língua [disciplina que faz parte do currículo da 

Segunda Habilitação em Português Língua Estrangeira/Segunda Língua, no IEL], para a  

construção de materiais para surdos, para que os alunos do IEL viessem para o CEPRE 

conhecer o grupo de surdos nos seus diferentes aspectos, nas diferentes etapas de 

escolaridade, para começarmos a pensar e construir alguns materiais para esse grupo de 

alunos. Em relação ao trabalho de ensino do português como L2 e da construção de 

materiais  precisamos dessa parceria. Acho que isso também vai ajudar a formação do 

professor, uma vez que esse futuro professor vai ver, antes de se formar, como o surdo 

reage ao ensino do português, como ele se comunica, entre outros aspectos.  Isso tudo 

poderá ajudar a melhorar a formação desse professor.  De fato, eles poderão, de forma 

mais contextualizada,  responder às perguntas que nos faziam os professores antigamente 

“O que eu faço com esse aluno? Como eu ensino? O fato é, em retrospectiva, que a escola 

acabava ficando muito distante desse aluno, apesar de ele estar lá dentro. 

Wilma: Bom, o INES tem 163 anos, e não é à toa que fica no Rio de Janeiro, que 

era a sede do Império. Aqui se instala essa instituição de surdos que tem uma importância 

enorme, pois inicia a escolarização formal das pessoas surdas no Brasil, pelas fontes 

históricas que temos até o momento – é sempre bom pontuar isso, porque não podemos 

fazer afirmações absolutas. É importante dizer que o INES foi criado por um francês 

surdo, cujo primeiro nome nós não sabemos até hoje, apenas que ele se chamava Huet, e 

é assim que nos reportamos a ele. O que a história nos conta é que, desde o século XVIII, 

havia um movimento de criação de institutos de educação de surdos, cuja maioria é 

descontinuada no século XX – isso é uma outra história, por que foi descontinuada –, e 

Huet, estando naquele tempo histórico, veio com essa missão ao Brasil, assim como 
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também foi a outros países. Em contato com Dom Pedro II, que, por várias razões, se 

interessou por ela, a criação do INES foi oficializada. 

Temos muitos pontos em comum com o que Ivani conta, porque a história é mais 

ou menos a mesma em quase todo o mundo ocidental, pelo menos – não sei nada do 

mundo oriental, é bom fazer essa ressalva –; estamos falando de Europa central, América 

Latina, etc. No século XIX ainda não havia a compreensão de que a língua de sinais era 

uma língua; ainda não havia conhecimento científico suficiente para se entender que as 

línguas de sinais – porque, evidentemente, havia línguas de sinais em todos os lugares – 

eram línguas. Não se usava a palavra língua, mas linguagem; a língua de sinais era tratada 

como mímica, gestos. Segundo os trabalhos de investigação da historiadora e professora 

do INES Solange Rocha, o que percebemos da história do INES, e que não deve ser muito 

diferente da história de outros institutos, é que cada vez mais vai havendo uma crença de 

que a oralização é que iria resolver os problemas de aprendizagem dos surdos – 

aprendizagem da língua majoritária do país e das diferentes áreas do conhecimento. No 

ano de 1880, quando o INES já tinha 30 anos de existência, acontece o famoso Congresso 

de Milão, e aí tem toda uma polêmica. Infelizmente, a língua de sinais não teve a 

proeminência que deveria ter tido no ensino. Ela não era uma língua de instrução, mas 

certamente era utilizada em todos os lugares possíveis, em todas as interações sociais dos 

surdos. No próprio INES ela não era incentivada na função de língua de instrução, já que 

havia uma crença de que o que deveria ser ensinado era o português oral e escrito. Até 

hoje, pelo menos, não se descobriu quase nenhum material didático em língua de sinais 

do século XIX até a primeira metade do século XX. Também não há registro histórico da 

língua de sinais como há de grande parte das línguas orais, das quais há registros escritos 

e literatura, já que não havia mídia para gravar as pessoas sinalizando nos séculos XVIII 

e XIX. Existem alguns registros desenhados, e o que temos é do final do século XIX, de 

um ex-aluno do INES que trabalhava no Instituto exercendo um papel que hoje 

poderíamos chamar de monitoria, ajudando os professores nas salas de aula. Seu nome 

era Flausino José da Gama, e seu sinal é até uma flautinha por causa do “Flau”. Ele fez a 

primeira iconografia de sinais da história da língua de sinais brasileira, um livro 

pequenininho que está digitalizado na “série histórica” do site do INES, com sinais que 

eram utilizados na época; alguns até ainda permanecem em uso na escola. Existia uma 

ideia de conexão entre aprender a falar e a escrever, portanto havia uma preocupação com 

a escrita, além da crença de que a oralização era o que faria os surdos se tornarem 

cidadãos. A cidadania não passava pela língua de sinais até cerca dos anos 1970. Até 
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meados dos anos 1970, podemos dizer que o INES teve uma orientação oralista ou uma 

orientação mista. Houve momentos de oralização total e houve momentos de mistura de 

métodos, ou método misto, como se chamava no século XIX, em que se utilizava a língua 

oral/escrita e os sinais como apoio para a compreensão pelo aluno surdo. Ao longo dos 

anos 1980, pessoas importantes da área estiveram nos Estados Unidos e fizeram contato 

com uma metodologia nova na época, que se chamava Comunicação Total, e tentaram 

levá-la para o INES. Era mais ou menos o método misto: havia a utilização de sinais e a 

oralização,para permitir acesso ao conhecimento. Essa tentativa foi feita em algumas 

salas de aula, por alguns professores, mas não era uma metodologia adotada por toda a 

instituição, pois ainda havia pessoas que acreditavam muito no oralismo. 

Comecei a trabalhar com surdos em 1988, e eu gostaria de responder 

especialmente a essa pergunta de como eu me deparei com o ensino de português para 

surdos. Eu comecei minha carreira como professora de português, aos 21 anos de idade. 

Trabalhei na rede municipal, estadual e particular de ensino do Rio de Janeiro, com 

crianças, jovens e adultos, mas só com ouvintes. Nunca havia passado pela minha cabeça 

trabalhar com surdos; os surdos como alunos eram completamente invisibilizados nessa 

época. Fiz minha graduação em Letras nos anos 1970 e, nos meus quatro anos de 

graduação, eu jamais ouvi falar de surdos. Nós éramos formados para trabalhar com 

ouvintes, em todas as licenciaturas, e isso perdurou por muito tempo. Até muito pouco 

tempo, até o decreto 5.626 de 2005, passava-se uma licenciatura inteira sem ouvir falar 

em aluno surdo ou em questões de bilinguismo de surdos, então é claro que nós nos 

formávamos e não pensávamos nisso. O que aconteceu foi que eu dava aula numa escola 

estadual em 1988 – era ensino médio noturno, então recebíamos as classes trabalhadoras, 

pessoas adultas que voltavam à escola para continuar seus estudos, para fazer Ensino 

Médio –, e de repente, em fevereiro, voltando à escola depois das férias, a diretora nos 

avisou que teríamos uma turma de 30 alunos surdos no Ensino Médio e um “intérprete” 

na sala. Tudo isso para nós era uma coisa completamente fora do normal, então foi um 

pandemônio, todo mundo ficou assustado. E eu, como era muito recente naquela escola, 

acabei passando a trabalhar com essa turma. Claro que eu achei estranho, já que nós não 

tínhamos nenhuma referência, nenhuma formação, nem sequer uma informação mínima. 

Estávamos muito longe de ter Lei de Libras, muito longe de muitas conquistas realizadas 

mais recentemente. O intérprete era um surdo muito oralizado, que ouvia um pouquinho, 

e que era professor da rede estadual. Ele tinha condições de interagir com os professores 

ouvintes, mas ele não era um intérprete profissional, era uma pessoa da comunidade surda 
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que se prestou a esse papel. Naquela época não existia a profissão de intérprete em escola 

nenhuma, então aquilo era uma coisa absolutamente surpreendente que eu estava vivendo 

sem saber. Eu era uma pessoa, como ainda sou, muito ligada em política (eu vinha do 

movimento estudantil, depois movimento sindical), então eu quis saber de onde essa gente 

tinha surgido, e perguntei ao professor surdo intérprete – tudo que eu precisava falar com 

os surdos era por meio dele, do João Carlos, porque, evidentemente, eu não sabia fazer 

nem ABC (alfabeto digital). Um aluno surdo, que era uma liderança não só da turma, mas 

da comunidade surda na época também, se apresentou e explicou a história deles. Disse 

que estudavam no INES, e eu nem sabia o que era essa instituição, apesar de morar no 

bairro ao lado de Laranjeiras, que é o bairro onde está o INES, na zona sul do Rio de 

Janeiro. Dá para entender o tamanho da invisibilidade? Laranjeiras é um bairro muito 

pequeno, que só tem uma rua principal, então necessariamente os moradores têm que 

passar na porta do INES indo e vindo de qualquer lugar. Se eu morava no Cosme Velho, 

que é vizinho de Laranjeiras, e não tem outra rua para passar a não ser a rua do INES, 

como é que eu nunca prestei atenção? É muito absurdo o tamanho da invisibilidade, não 

só da língua, mas do sujeito também, e do seu contexto, porque o INES é um grande 

contexto – social, educacional, etc. Então esse líder me contou que tinham estudado o 

Ensino Fundamental todo lá, e que estavam ali porque ainda não havia Ensino Médio no 

INES nos anos 1980. Eram pessoas não muito jovens, que estavam bem mais à frente da 

idade de Ensino Médio; tinha gente de todas as idades. Ele me disse que estavam há muito 

tempo em luta com a Secretaria Estadual de Educação para conseguir uma turma só para 

eles, e é importante dizer que jamais, na letra da lei do país, poderia haver uma turma 

“especial”, como se chamava antigamente, no Ensino Médio. Isso só era permitido até a 

antiga quarta série primária, que hoje se chama quinto ano, e não era permitido adiante, 

nem na segunda etapa do Ensino Fundamental e muito menos no Ensino Médio. Esse 

moço, Sérgio, me disse que nós não tínhamos ideia do quanto estiveram lutando até 

conseguir essa grande vitória. Realmente era algo que ou você não tinha sensibilidade 

nenhuma para entender ou você tinha e ia arregaçar as mangas ali. Aquilo me tocou muito, 

a luta política deles, e então eles começaram a me mostrar que o que eles falavam era 

uma língua, pois eles já sabiam disso. O professor surdo que nos auxiliava no papel de 

intérprete era uma pessoa muito bacana, muito simpática, muito disponível; ele também 

era dessa luta, porque isso era uma luta política, por cidadania, pelo direito de continuar 

seus estudos, e em um contexto favorável, com alunos surdos apenas, sem misturar com 

alunos ouvintes. Essas pessoas estavam muito à frente do seu tempo: estavam, sem saber, 
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inaugurando a educação bilíngue de surdos numa época em que nem se falava disso. A 

não ser a linguista Lucinda Ferreira Brito, começando seus trabalhos teóricos pioneiros – 

mas a academia estava muito longe das escolas. 

Não sei dizer com precisão, mas talvez no segundo mês de aula do primeiro 

bimestre desse ano de 1988, eu disse ao João, esse professor surdo intérprete, que eu não 

tinha a menor ideia do que estava fazendo ali, do que fazer, nem por onde começar. Decidi 

fazer à la Paulo Freire, partindo do que eles sabiam para ver no que eu poderia ser útil. 

Eu disse que ia fazer uma pergunta e pedi para o João traduzir em língua de sinais – eu 

comecei a usar o termo língua de sinais, que nunca tinha falado na minha vida –, e ele 

me ensinou que se falava Libras. Então comecei a falar Libras; ou seja, fui aprendendo 

na prática, no batente, na hora. Eu perguntei algo supersimples: o que eles queriam 

aprender de português. Eram pessoas adultas, afinal, e eu ia tentar descobrir um jeito de 

ensinar. Isso está na minha tese como título de subseção, porque me impactou demais: 

ele foi ao quadro, pegou o giz e escreveu “no”, contração “em” com “o”, “na”, e disse 

que queriam saber o que era aquilo. Oi?! Eu era professora de português para ouvintes, e 

jamais um aluno ouvinte faria aquela pergunta, porque isso está na língua materna, isso 

não é uma questão para um aluno ouvinte, evidentemente. Mas para um aluno que aprende 

português como segunda língua tudo é questão, nada é fácil, nada é simples. Quando olhei 

aquilo eu tive um choque total, porque eu nunca tinha trabalhado com pessoas que me 

fizessem uma pergunta como aquela. O aluno se sentou e eu me reportei ao professor 

surdo: “João, isso não é língua materna, isso é segunda língua, não é?”, e ele disse “eu 

acho que é”. Como ainda não havia ninguém falando disso, nenhuma publicação ou uma 

coisa mais divulgada, nós estávamos nos questionando se era, se não era, o que era. Eu 

poderia ter fugido dessa história e nunca mais voltado, poderia ter dito que não tinha 

condições de trabalhar ou que preferia trabalhar do jeito que eu trabalhava com as outras 

turmas ouvintes, dizer que eu não tinha jeito, etc, mas não. Aquilo me instigou 

profundamente, me desafiou totalmente, e cada vez mais eu fui me deixando levar por 

esse novo mundo para mim – e fui capturada completamente, tanto que estou nele até 

hoje. Eu não quero passar nenhum tom de tristeza, pelo contrário; eu acho que essa 

história abriu um caminho inesperado na minha vida, não escolhido, mas em seguida, 

escolhido. 

Eu chego no INES apenas em 1991. Nessa época também tínhamos, como no 

CEPRE, muitas indagações, muitos questionamentos sobre como deveria ser a educação 

de surdos. Já nesse início dos anos 1990 havia muitas insatisfações dos professores com 
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relação ao nosso próprio fracasso – porque o fracasso não é só do aluno, é do profissional 

que não está conseguindo fazer aquele ensino andar –, e essas discussões estavam 

acontecendo de maneira muito vibrante dentro do INES, com muitos conflitos e 

divergências de toda natureza, pois numa instituição centenária só para surdos havia todo 

tipo de pensamento e posicionamento. Já estávamos começando a discutir educação 

bilíngue e português como segunda língua, começando a vislumbrar um outro caminho, 

a partir dos trabalhos de Lucinda Ferreira Brito da UFRJ e de Eulália Fernandes da UERJ, 

que são as grandes pioneiras da área, e também de Luis Ernesto Behares, que fez muitas 

contribuições naquele início de discussão. Lucinda foi absolutamente fundamental pelos 

congressos internacionais que trouxe ao Rio de Janeiro para discutir essas questões 

educacionais, mas mais linguísticas. Então, em 1997, nós tivemos a ousadia de convidar 

para ser o assessor pedagógico do INES o professor Carlos Skliar, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, que teve um papel gigantesco nesse início dos anos 1990. 

Ele fundou um grupo de estudos, o Núcleo de Pesquisas em Políticas Educacionais para 

Surdos, que é muito citado, muito mencionado, porque foi realmente um marco, um 

espaço acadêmico de discussão de educação bilíngue de surdos que teve muita produção 

e muita influência nesse campo. Digo “ousadia” porque o INES é uma instituição 

subordinada ao Ministério da Educação, e a política do MEC era de inclusão, não de 

educação bilíngue.  

Naquele momento, falar em educação bilíngue, escola bilíngue e português como 

segunda língua era quase palavrão. Nós, ou melhor dizendo, um determinado grupo de 

professores, éramos vistos pelo MEC como se estivéssemos atrapalhando alguma coisa; 

nada disso era bem-vindo, porque a gente estava, de uma certa maneira – ou de uma 

maneira total – indo contra uma política governamental que está aí até hoje. Atualmente 

ela é mais relativizada, mas começou de forma muito radical, contra a escola de surdos, 

contra a classe de surdos, pregando que os surdos tinham que estudar junto com os 

ouvintes, etc. Mas não era só o INES que vislumbrava outras possibilidades mais 

adequadas de educação de surdos; é claro que sempre há um entorno muito maior que nos 

favorece, colegas de outras universidades, de outros locais, com a mesma luta que a nossa. 

A professora Sueli Fernandes, da Universidade Federal do Paraná, da Secretaria de 

Educação também, e o pessoal do Rio Grande do Sul, foram grandes âncoras para todos 

nós; a professora Lucinda Ferreira Brito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

validando essas novas perspectivas com seus estudos, também – porque, se não tem 

ninguém validando na academia, a escola não caminha. Falo isso como professora da 
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educação básica que fui por três décadas; às vezes o professor da educação básica rejeita 

teoria, fala que no lugar onde ele está é outra coisa, mas esse casamento entre teoria e 

prática é absolutamente fundamental. Isso ficou claríssimo para mim na educação de 

surdos, e na educação de ouvintes nem sempre é tão claro para o professor; para mim não 

era. Isso foi uma das coisas que essa minha experiência transformou na minha cabeça. 

No ano de 1994, tivemos um embrião de educação bilíngue muito importante, na 

educação infantil, quando a linguista Eulália Fernandes, da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, colocou sua pesquisa dentro do INES. Ela tinha um aluno da escola como 

seu monitor, cujo papel era interagir com as crianças surdas em língua de sinais. Ela 

queria observar se isso faria deflagrar nessas crianças um processo de mais atividade em 

termos de aprendizagem, e como seria a aquisição dessa língua, já que suas famílias, em 

sua imensa maioria, são de ouvintes, e as crianças precisam encontrar um par surdo para 

desencadear o processo de aquisição de língua de sinais. Essa ideia de um monitor surdo 

dentro da sala de aula foi retomada na instituição em 1996 e 1997, e a partir de então, 

nunca mais foi deixada de lado. Nós começamos lentamente a contratar ex-alunos do 

INES para serem monitores dos professores, e isso foi se esticando pelos anos 2000 afora. 

Depois esses monitores foram mudando de nome, mas eram sempre surdos atuando no 

papel de auxiliares dos professores em sala de aula ; eles ainda não eram formados, mas 

muitos deles se tornam professores de Libras com o curso de graduação em Letras-Libras 

iniciado pela UFSC em 2006, que é um grande marco para a comunidade surda. E então, 

em 2013 e 2014, fizemos um concurso no INES e esses ex-monitores se tornaram 

professores surdos do INES. 

Óbvio que estamos fazendo recortes, picotando a história e pensando 

determinados momentos, então tem muito mais coisas. Falar em educação bilíngue de 

surdos e olhar para os surdos como minoria linguística e não mais como pessoas 

deficientes era algo novíssimo e muito original nos anos 1990, e dentro dessa ideia de 

tentar construir projetos de educação bilíngue, eu não posso deixar de mencionar o papel 

de Alice Freire, uma professora da Faculdade de Letras da UFRJ que trabalhou conosco 

de 1997 até o ano 2000. A equipe de língua portuguesa da escola teve a iniciativa de 

contratar essa especialista em segunda língua oral para nos dar suporte teórico para 

entender o que é ensinar segunda língua e, assim, tentar pensar o que seria um ensino de 

português como segunda língua para surdos, já que nenhum de nós tinha essa formação. 

Ela se tornou nossa assessora por todo esse tempo e também estava disposta a aprender, 

porque também era algo novo para ela, e também se apaixonou pela área. Infelizmente 
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esse trabalho foi descontinuado por questões políticas internas, essas coisas de mandato 

e direção que mudam, o que foi uma pena, mas é preciso dizer que sua presença foi 

absolutamente fundamental. 

Para contribuir com o campo temos estudado muito, pesquisado muito, discutido 

muito. O português como segunda língua para surdos tem um campo imenso, que 

demanda aumentar muito mais o número de pesquisadores. Ainda pisamos em ovos, 

porque não há uma gramática que descreva a língua de sinais por inteiro, portanto também 

não podemos ter uma gramática contrastiva, português-Libras, que seria fundamental. Eu 

acredito nessa perspectiva na sala de aula, de trabalhar com o contraste entre as duas 

línguas; é até uma demanda dos surdos, pelo menos dos mais velhos. Claro que já 

sabemos mais do que sabíamos nos anos 1990, mas ainda precisamos avançar muito na 

pesquisa de português como segunda língua. 

 

Stephanie: Nem sempre há consenso quanto a nomenclaturas nos estudos da 

linguagem, já que elas podem se alterar de acordo com as concepções teóricas que 

orientam cada trabalho. No campo dos estudos sobre ensino de português, encontramos 

as nomenclaturas Português como Língua Estrangeira (PLE), Português como Língua 

Adicional (PLA), Português como Segunda Língua (PSL/PL2), dentre outras. Com 

relação às duas últimas, PLA e PSL/PL2, poderíamos considerar que há uma 

nomenclatura mais adequada ao contexto da surdez? Se sim, a que se deve essa escolha? 

Wilma: Tudo o que questionamos sobre aquisição e desenvolvimento de línguas 

no campo da surdez é muito complexo, porque as crianças surdas, de um modo geral, não 

têm acesso a uma língua natural desde que nascem, já que a maioria dos pais são ouvintes 

e também se surpreendem quando nasce uma criança surda. O que a literatura tem nos 

mostrado já há muito tempo é que, na maioria das casas e das famílias, se desenvolve o 

que chamamos de sistemas caseiros de sinais, que são uma espécie de sistema de gestos 

inventados pelos familiares ou por quem cuida da criança, e talvez até pela própria 

criança, para que a interação seja possível no contexto familiar. Para que a Libras entre 

de fato, esse surdo vai precisar encontrar outro surdo que lhe ensine e lhe propicie um 

contexto de aquisição da língua, enquanto que o português será adquirido mais devagar 

porque, evidentemente, não estará sendo ouvido. Esse português é uma segunda língua 

ou uma língua adicional porque ele não vai ser aprendido de forma natural, como é para 

os ouvintes: para os surdos essa aprendizagem terá que passar por processo de instrução 

formal. Evidentemente o surdo está lidando com o português o tempo inteiro, vivendo no 
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Brasil, pois ele está em toda parte – no letreiro do ônibus, na placa da rua, no 

supermercado, em qualquer canto. Mas adquirir o português e circular confortavelmente 

nele não é um processo simples para uma pessoa surda, então fazemos a distinção entre 

uma aquisição, digamos, natural, que seria via Libras, e uma aquisição que depende de 

processos instrucionais, como para nós uma língua estrangeira depende de processos 

instrucionais. 

É complicado determinar o que é melhor porque, nesse mundo de denominações 

(primeira língua, língua materna, língua adicional, segunda língua) há uma flutuação 

muito grande de situações. Por exemplo, às vezes uma pessoa ouvinte nasce numa casa 

em que o pai fala uma língua e a mãe fala outra, e então ela não sabe dizer qual é a 

primeira nem qual é a segunda língua dela, ou diz que tem duas primeiras línguas. Os 

CODAs, por exemplo, filhos ouvintes de pais surdos (children of deaf adults); eu já tive 

a oportunidade de conversar com muitos CODAs que são intérpretes – muitos intérpretes 

do INES são CODAs –, e eu lhes perguntei “Qual é a sua L1? Qual é a sua L2? Como é 

que você distinguiria entre elas?”, ao que alguns disseram sentir que o português era sua 

L1 por diferentes motivos, apesar dos pais falarem em Libras o tempo inteiro, e que a 

Libras era sua L2. Mas já conheci CODAs que não sabiam responder, que diziam que a 

Libras e o português eram praticamente a mesma coisa, assim como eu tenho casos na 

minha família de pessoas ouvintes que dizem que o italiano e o português são a mesma 

coisa – eu sou de uma família italiana por parte de pai –, mesmo estando no Brasil, 

morando aqui, tendo vivido e crescido aqui. Então esse mundo das segundas línguas, das 

línguas adicionais, é muito flutuante, não é passível de uma determinação categórica. 

Minha convicção ainda não está totalmente formada, mas eu tenho a tendência de 

querer começar a usar língua adicional por dois motivos. Primeiro, esse mundo de 

aquisição de línguas pelos surdos é muito variável; às vezes um surdo tem o português 

como primeira língua por uma série de razões, e a sua segunda língua é Libras, mas às 

vezes esse surdo muda quando adquire a Libras e passa a dizer que ambas são a mesma 

coisa, ou que sua primeira língua agora é Libras. Segundo, eu acho que usar português 

como L2 determina cronologia e determina importância, mas às vezes essa importância é 

a mesma, e às vezes não tem essa cronologia. Então eu acho que usar português como 

língua adicional é mais interessante, porque assim temos uma horizontalidade; língua 

adicional não tem 1, 2, 3 ou 4, não tem hierarquia, por isso esse termo poderia 

desierarquizar as línguas e descronologizar o processo de aquisição. Mas falar em 

português como segunda língua é também uma marca política. Isso vem dos anos 1990 e 
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eu sinto que ainda soa como uma bandeira que faz parte da luta pela educação bilíngue, 

para marcar que o português não é a primeira língua, não é a língua materna, que é mais 

uma segunda língua. Já vi alguns professores indígenas falando, pelo menos, que se 

começa pela língua da aldeia, e depois é que o português entra no currículo escolar das 

escolas bilíngues indígenas; tenho a impressão de que os surdos pensam dessa forma 

também. E por isso não tem nenhuma tradição de usar português como língua adicional 

no nosso campo; eu é que acho que temos que começar a falar assim. 

Ivani: Eu também acho que não há consenso com relação à nomenclatura, 

sobretudo no ensino de línguas orais. Há várias denominações, ou terminologias, para 

indicar esse tipo de ensino (ensino de língua 1, 2, 3, ou segunda língua, língua 

estrangeira), principalmente em relação ao ensino do inglês. Há autores que usam o termo 

língua estrangeira para o inglês e há autores que usam língua adicional. Na área de 

educação de surdos, acho que nós, pesquisadores, acabamos nos baseando muito na área 

de língua estrangeira/segunda língua das línguas orais, então acabamos trazendo a mesma 

terminologia. Vejo, no entanto,  que como o termo português como segunda língua está 

nos documentos oficiais, então tem uma abrangência maior o seu uso, por essa razão.  Os 

professores das escolas em que há estudantes surdos já usam essa terminologia, sobre o 

português ser a L2 do surdo e a Libras a L1, por conta do que já leram nos documentos 

oficiais. Essa nomenclatura, portanto, é a mais utilizada, inclusive pelas famílias.  

Não há consenso, mas vejo que há, na área de educação de surdos, muito mais o 

uso de segunda língua do que de língua adicional. Tenho adotado nos meus textos, até o 

momento, segunda língua, até porque é o termo usado nos documentos oficiais, mas vejo 

alguns benefícios do uso de língua adicional. Li um texto da Clarissa Jordão, que é uma 

pesquisadora da área de linguística aplicada, em que ela traz essa profusão de termos com 

relação também ao inglês (que pode ser tratado como língua franca, língua internacional, 

língua global, língua estrangeira, língua adicional). Ela fala que muitos autores preferem 

o termo adicional do que segunda língua por conta do caráter também multilíngue das 

sociedades atuais. Pensando na globalização, todos estão em contato com tantas outras 

línguas que não é possível marcar apenas uma primeira língua e a segunda. Essa 

percepção do caráter multilíngue de grande parcela da população mundial mostra que às 

vezes é preferível considerar, como a Wilma disse, as línguas aprendidas depois da 

primeira como adicionais. Nós, da educação de surdos, nos baseamos também nessa 

discussão na área do inglês, mas ainda vejo pouco uso de língua adicional nos trabalhos 
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da área, e mais segunda língua. Tenho usado, inclusive, segunda língua, mas simpatizo 

com a ideia de língua adicional.  

Um ponto que acho problemático é que, quando se fala de educação bilíngue, 

pergunta-se quais são as línguas envolvidas. Na nossa área, o português e a língua de 

sinais. Isso traz toda aquela concepção em que se baseia o bilinguismo de prestígio, que 

é aquele de escolha, do sujeito bilíngue equilibrado, e não o bilinguismo de minorias. 

Essa situação gera uma grande confusão porque dá margem para a concepção de que o 

surdo nunca vai ser bilíngue, visto que há a ideia de que ele não fala português e de que, 

às vezes, sequer consegue escrever. Do ponto de vista do leigo, há sempre se a procura 

por uma proficiência que não existe, em geral.   Podemos citar o programa de Linguística 

Aplicada da Unicamp que abraçou essa questão, e as professoras Marilda Cavalcanti e 

Teca Maher, muito envolvidas nessa área de educação bilingue de minorias, mas, em 

geral,  ainda é um campo pouco conhecido. 

Behares, em 1996, também já discutia essa terminologia. Ele não concordava 

muito com língua materna e com segunda língua por conta da cronologia estabelecida. 

Vejo que, ainda hoje, nos documentos e nos trabalhos de pesquisadores da área aparece 

primeira e segunda língua, mas estou entendendo que é bom explicar tudo isso para ficar 

claro que não é cronológico. Acho que língua adicional suaviza essas fronteiras. No 

momento, é estratégico também para o grupo de surdos. 

 

Rafaelle: Podemos dizer que a história recente da surdez, no Brasil, tem dois 

grandes marcos: a lei nº10.436, de 2002, que reconhece o status linguístico da Libras; e 

o decreto nº 5.626, de 2005, que regulamenta a lei de 2002 e dispõe, entre outras questões, 

sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular e sobre o uso e a difusão da Libras 

e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação. As senhoras 

consideram que tais decisões tiveram um impacto significativo em relação à formação de 

professores de português como segunda língua para surdos? Passados 15 anos, como as 

senhoras avaliam a situação atual do país em relação à formação destes profissionais e à 

sua atuação? 

Ivani: Para responder essa pergunta, trago a mudança de perspectiva em relação 

ao surdo e à surdez, do surdo como sujeito bilíngue e parte de minorias linguísticas, que 

Tania Felipe chamou de “a virada linguística” dos surdos. Nesse momento, o surdo sai da 

alçada exclusiva daquela visão clínica com a qual ele foi visto durante muito tempo e é 
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inserido em outra agenda, a da educação bilíngue. Acredito que esse movimento, tanto 

dos surdos de forma organizada quanto de pesquisadores ouvintes,  impulsionram e deram 

maior visibilidade para as questões das minorias surdas que antes estavam muito isoladas 

dentro da educação especial. Quando os surdos, junto com os pesquisadores ouvintes, 

começam a refletir sobre todas essas questões anteriomente levantadas há um 

deslocamento importante que culmina com a saída do surdo do lugar da deficiência e 

impulsiona ações que culminam na lei de Libras de 2002. 

 Considero esse movimento como um divisor de águas. A lei 10. ...e o decreto 5626 

foram muito importantes para que a sociedade começasse a olhar o surdo de uma outra 

forma. O surdo já era considerado bilíngue para os pesquisadores surdos e ouvintes desde 

os anos 1980, 1990 quando já se discutia essa questão, mas a sociedade, de uma forma 

geral, só vai enxergar com mais materialidade essa representação bilingue do surdo a 

partir da promulgação das leis. 

Então,  a partir da regulamentação da lei, temos também alterações nos diferentes 

cursos de graduação, por exemplo, letras, pedagogia e as licenciaturas, de formna geral,  

e mesmo dentro da fonoaudiologia - porque o decreto explicita que é obrigatório um curso 

de Libras nesses cursos de formação.  

Houve então um impacto positivo com a promulgação dessas leis, mas ainda falta 

muita coisa. Passados esses 15 anos, vejo que os cursos de formação de professores estão 

se modificando, pela visibilização maior de Libras nesses cursos os alunos em formação 

estão tendo maior contato com a realidade do surdo, com a noção de que o surdo é um 

aprendiz de português como segunda língua e com tudo que isso implica em lidar com 

esse sujeito de forma diferenciada.  

Para finalizar, acho que o decreto foi importante por trazer essa obrigatoriedade 

da inserção de Libras nas universidades e porque legitimou o sujeito surdo como um 

estudante bilingue. Mas ainda há muitas questões a serem pensadas sobre o ensino 

bilingue. Deve haver investimento no planejamento do ensino e na produção de materiais 

para esse grupo de estudantes e isso não depende só do decreto, é preciso também pensar 

na formação dos professores  que irão  ensinar português como segunda língua para esse 

grupo de alunos. Uma disciplina de Libras também deve  estar na grade de um curriculo 

que pretenda ser bilingue e intercultural.  
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Wilma: Eu acho que, como bem disse Ivani, essa lei e esse decreto foram 

absolutamente fundamentais e são divisores de águas, mesmo. Claro que a língua já 

estava reconhecida antes, nos trabalhos acadêmicos, pelas lideranças surdas e por muitas 

pessoas que trabalhavam com surdos, mas aí vem a lei, e em seguida o decreto, e diz para 

a população brasileira que tem mais uma língua no repertório multilíngue do Brasil – quer 

dizer, a lei não fala isso, nós é que falamos –, e que não é só a academia que está dizendo 

que é uma língua, mas agora o Estado brasileiro também o faz. Essa “chancela” estatal, 

governamental, realmente produziu um divisor de águas, muito mais para a valorização e 

a legitimação da Libras, do que para o português como segunda lingua, eu diria. O que 

não é pouco, porque era uma língua que vinha através dos seus sujeitos falantes e dos 

aliados dos surdos; eu me considero uma aliada, e Ivani também é, dessa enorme luta pela 

educação bilíngue. Isso foi crucial para tornar essa língua mais visível socialmente, para 

colocar essa língua como uma disciplina curricular nas universidades, para fazer as 

pessoas enxergarem a importância da língua e a valorizarem; mudou muita coisa, fez 

avançar o espaço ocupado pela Libras em vários contextos, como os culturais – ela está 

no teatro, nos museus, na mão dos intérpretes... Desde meados dos anos 2000 para cá, por 

exemplo, se você navegar no YouTube vai ver um monte de glossários e informes em 

Libras, teatro em Libras, música em Libras, dança em Libras, cursos de línguas, traduções 

de textos, etc. Logo depois, em 2010, vem a lei que oficializa a profissão de tradutor e 

intérprete de Libras; de outras línguas já tinha, mas não de Libras. 

O português como segunda língua para surdos anda bem mais devagar, na minha 

opinião. Isso está legislado, está lá no decreto, está recomendado que as universidades 

façam um investimento em cursos de Letras, não só para formar professores de Libras, 

mas para formar professores de português como segunda língua para surdos. Esse 

investimento, até o momento, é minimo, não há. Temos vários cursos de Letras-Libras 

em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros – e presenciais, porque começaram à 

distância, em 2006. Após o decreto 7.612, do plano “Viver Sem Limite” do governo 

Dilma Rousseff, a rede federal de universidades foi convidada a implantar o Letras-

Libras, e a partir de então me parece que todo o Brasil o fez, mas ainda falta a formação 

do professor de português como segunda língua para surdos. Eu não vejo praticamente 

nenhum investimento; apenas uma universidade ou outra, Brasília, como vocês 

mencionam, e parece ter mais uma universidade que vai fazer isso, acho que a 

Universidade Federal de Minas, mas é muito pontual, muito pouco, e o Brasil é enorme. 

O decreto serviu para uma imensa visibilidade da Libras, especialmente nas 
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universidades, porque elas passaram a ter um professor de Libras nas licenciaturas, e seja 

esse professor surdo, seja ele ouvinte, é uma língua que está lá sendo ensinada. Claro que 

eu não tenho a ilusão de que essa língua já esteja com a mesma valorização que as línguas 

europeias e orientais, línguas já completamente legitimadas; não, não tem. Mas eu acho 

que estamos no começo; alguém poderia dizer que não, que o decreto é de 2005, mas em 

termos históricos, estamos. Porque não se muda uma história em 2, 5, nem em 10 anos; 

se olharmos a história de cada nação, a história do Brasil, por exemplo, veremos o tempo 

que se leva para produzir determinadas coisas de maneira sólida e consubstanciada. O 

português como segunda língua ainda tem muito caminho para trilhar. 

 

Stephanie: Algumas universidades brasileiras, como a UnB, oferecem programas 

especificamente voltados à formação de professores PSL para surdos. As senhoras 

consideram que a formação de professores PLE/PLA satisfaz a formação de professores 

PSL para surdos ou consideram que a formação de professores PSL para surdos tem suas 

particularidades? Caso considerem que há particularidades, quais seriam elas? Nesse 

sentido, ainda, as senhoras poderiam pontuar as principais diferenças entre o ensino de 

português como segunda língua para estrangeiros e para surdos? 

Wilma: Eu acho que o ensino de português como língua estrangeira ou língua 

adicional tem alguns diálogos com o português como segunda língua para surdos, mas há 

muitas particularidades. Saber que as línguas em jogo (isto é, a língua de sinais dos surdos 

e a língua portuguesa como segunda língua) pertencem a modalidades muito diferentes é 

o ponto de partida: uma tem oralidade e escrita, e a outra é gesto-visual e espacial. Então 

nós vamos encontrar morfologia, sintaxe, elementos discursivos e argumentativos nas 

línguas de sinais, mas o modo de realização disso não é nada parecido com o que acontece 

nas línguas orais; a sintaxe e a morfologia, por exemplo, estão espacializadas, não são 

lineares como na escrita ou na oralidade. Esses aspectos particulares da língua de sinais 

ainda estão por serem melhor e mais descritos, até para poder servir de referência para a 

montagem de material didático e do próprio currículo com mais propriedade, e também 

para orientar melhor os professores sobre como fazer. 

Quero assinalar que a diferença de modalidade implica muitas diferenças também 

no processo de ensino. Eu acho que diferentes metodologias de ensino podem ser 

utilizadas; não existe uma só, em nenhum ensino de língua, e também não há uma só para 

segunda língua para surdos. Quando pensamos o português como língua estrangeira e 

pensamos em ouvintes, estamos pensando em uma pessoa ouvinte que é usuária e falante 
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de uma língua oral/escrita e que vai aprender uma outra língua oral/escrita. Então mesmo 

que as línguas sejam muito diferentes, como, por exemplo, português e hebraico ou 

português e árabe, elas vão ter muitas proximidades. Esse aprendiz de língua estrangeira 

não vai encontrar uma língua de modalidade diferente da sua, e isso já é, digamos assim, 

uma vantagem. O surdo, usuário e falante de língua de sinais, se ela for sua primeira 

língua, vai ter que enfrentar muitas coisas no processo de aprendizagem de uma língua 

tão diferente da sua na maneira de se realizar. Acabamos tentando nos basear um pouco 

na literatura sobre ensino de português para estrangeiros ou como segunda língua para 

ouvintes, mas nas salas de aula lidamos com inúmeras particularidades, então ainda 

estamos por construir um trabalho de descrição do português como segunda língua do 

surdo não só do ponto de vista do ensino, mas sobre como ele é escrito, do que se constitui, 

etc.; vários trabalhos acadêmicos (artigos, dissertações, teses) já se debruçaram sobre isso 

e nos trazem dados, e talvez agora precisemos ir mais a fundo para podermos teorizar 

melhor sobre isso e assim iluminarmos nossa prática. 

Naturalmente, nós temos que partir da língua de sinais para introduzir 

conhecimentos sobre a outra língua (no caso do Brasil, do português), mas partimos da 

língua de sinais sem que já tenha havido uma descrição profunda e detalhada de seu 

sistema linguístico e discursivo, e também sem que esse aluno surdo tenha conhecimentos 

formais e escolarizados sobre sua língua umavez que Libras ainda não é disciplina 

curricular na imensa maioria das escolas. A primeira vez que o professor de inglês aparece 

na nossa vida na escola, por exemplo, e vamos aprender pronomes em inglês, nós já temos 

referência do que são pronomes em português, então fazemos uma transposição de 

conhecimentos, digamos, talvez mais fácil, porque já temos o conceito dessa categoria 

gramatical construída em nossa cabeça. Já o falante de língua de sinais, que não aprendeu 

sua língua na escola, mas apenas nas interações cotidianas, provavelmente não construiu 

conhecimentos formais das categorias linguísticas, discursivas, etc., portanto não 

trabalhou com sua língua como um objeto de estudo. Então, quando entra a segunda 

língua, provavelmente o professor não vai poder contar muito com esse conhecimento 

metalinguístico que o aluno teria. 

Vou dar um exemplo de mim mesma, porque sou professora de português para 

surdos há muito tempo; eu tento fazer, com o que conhecemos até o momento, um 

trabalho contrastivo entre a língua de sinais e a língua portuguesa, e às vezes eu percebo 

na sala de aula que eu também estou construindo, junto com os alunos, o próprio 

conhecimento deles sobre a língua de sinais, para depois fazermos um contraste. Esse 
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exemplo bem concreto aconteceu em março, antes da pandemia do Coronavírus paralisar 

as aulas: minha disciplina era naquele momento Redação Acadêmica, que é um gênero 

discursivo, então eu não queria começar a trabalhar redação acadêmica com meus alunos 

sem que eles entendessem que ela faz parte de um universo de gêneros, que dialoga ou 

não com outros gêneros, enfim. Uma das minhas primeiras perguntas para eles, portanto, 

foi “existem gêneros discursivos em Libras?” Alguns disseram que não tinham certeza, 

outros disseram que não sabiam, e ficamos por aí; é lógico que eu sabia que a resposta 

não seria um “sim” seguro. Então eu falei que sim, que existem gêneros discursivos em 

Libras, e já estava com o pendrive pronto para mostrar exemplos; mostrei uma pessoa 

ensinando uma receita culinária em Libras, um surdo fazendo um protesto em Brasília, 

outro declamando uma poesia em Libras que ele mesmo inventou, e assim começamos a 

trabalhar os gêneros em Libras. Fiz isso porque acho inadequado abordar um conceito 

numa língua outra, que é o português, sem que o aluno compreenda isso na sua própria 

língua; eu acho que ele precisa construir esse caminho, essa referência de sua própria 

identidade linguística para depois contrastar, mostrar o que pode ser. Eu percebi que foi 

bem interessante para eles entenderem que há gêneros discursivos em Libras; nós 

estávamos começando a discutir suas características – como é a poesia, do que ela se 

compõe, quais são as estratégias de uma pessoa que ensina uma receita culinária em 

Libras, etc. Cheguei a tentar começar a comparar esses mesmos gêneros materializados 

em língua portuguesa, para depois disso tudo, o que não deu tempo, chegar ao gênero 

acadêmico e suas variedades. E depois que eu retomar essa aula e que nós relembrarmos 

as comparações e então focarmos definitivamente em português, eu sei que uma série de 

questões vão surgir, porque, evidentemente, não basta ensinar que um texto acadêmico 

tem que ter um resumo, rodapé, citação, referência bibliográfica etc; isso são coisas até 

simples de mostrar. A questão é enfrentar o texto acadêmico e a sua densa 

intertextualidade, que caracteriza esse gênero. Textos acadêmicos são muito difíceis para 

todo mundo, e mais ainda para um falante de segunda língua. O vocabulário é sempre 

uma grande pedra no sapato, tanto que parte do título da minha tese de doutorado, 

defendida em 2006, não inventado por mim, mas dito por um surdo que eu entrevistei: 

“O difícil são as palavras”. 

Uma coisa que reparamos nesses últimos trinta anos é que, nos programas de 

pesquisa em Linguística e Linguística Aplicada, encontramos muito poucos trabalhos na 

área de português como segunda língua. Encontramos muito mais trabalhos voltados para 

uma série de questões da educação de surdos, incluindo português, na área de Pedagogia, 
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de Educação. Nada contra, não estou dizendo que não pode, mas eu acho que as áreas de 

Linguística e de Linguística Aplicada e seus inúmeros desdobramentos precisam se 

dedicar um pouco mais. Eu sei que os surdos compõem uma minoria muito pequena, se 

comparada ao quantitativo de alunos ouvintes, mas esse pessoal está aí, demandando 

ensino em todo o território nacional, e nós estamos precisando dar resposta. Quando 

alguém vai dar aula de português como língua estrangeira, por exemplo, há material no 

qual se basear, há uma literatura teórica que se pode estudar, há inúmeros programas de 

pesquisa com mestrados e doutorados voltados para português como língua estrangeira. 

Não há esse universo rico no mundo das Letras voltado para o português como segunda 

língua para surdos. Eu acho até curioso, nós precisamos escrever isso: essa libertação, 

vamos dizer assim, dos surdos se dá pela ciência da linguagem, quando lá nos anos 1960 

um linguista vai estudar a língua de sinais americana e comprova que ela é língua mesmo, 

e a partir disso deflagra-se uma série de outras pesquisas sobre várias línguas de sinais do 

mundo. Então a Linguística abriu uma porta imensa para as línguas de sinais, mas depois 

começou a sair de campo, e a Educação é que vai tomando o seu lugar. Isso é muito bom; 

o ruim é a Linguística não ter tido mais tanta proeminência. De uns anos para cá eu venho 

sentindo que os trabalhos na área dos estudos da linguagem parecem ter começado a se 

adensar, mas o acúmulo ainda é pequeno; os estudos da linguagem precisam avançar 

nesse campo de português para surdos. E também acho que o aluno da faculdade de Letras 

deveria ser melhor formado no sentido de entender que a sala de aula é uma fonte de 

dados para o ensino de língua. Essa formação do professor-pesquisador é muito 

necessária, e eu acho que ela não é muito pensada desde a graduação nos cursos de Letras. 

Ivani: Eu concordo com a Wilma,  há muita coisa que nós buscamos no campo 

de pesquisa de ensino de português para outras línguas, ou como língua estrangeira que 

poderá ser util na discussão do ensino de português para surdos. Essa literatura já 

apresenta discussão sobre vários aspectos do que é ensinar uma segunda língua, uma 

língua estrangeira. Como na área da educação de surdos isso não era posto – porque o 

surdo não era considerado um sujeito bilíngue –, é muito recente essa reflexão dentro da 

área da educação de surdos. Como a Wilma falou, buscamos subsídios já existentes nessas 

pesquisas sobre as línguas estrangeiras, mas há uma grande diferença por conta da 

modalidade; não podemos aplicar tudo o que é visto na literatura para o ensino de 

português para usuários de Libras. 

Eu gostaria de destacar uma grande diferença que há entre alunos estrangeiros, 

que querem aprender português, por exemplo e os alunos surdos. Quando saímos do país 
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para aprender uma língua estrangeira, nós já conhecemos a nossa língua, já nos 

expressamos por meio dela no nosso cotidiano.  Para o surdo, isso não se verifica. O surdo 

é um estrangeiro dentro da própria casa, porque ele nasce dentro de famílias ouvintes que 

falam português, que é uma língua diferente daquela que ele tem acesso. Não há, muitas 

vezes, essa interação dos pais ouvintes com o filho surdo, porque a familia não sabe 

Libras e o filho surdo não tem acesso ao português oral. Eu acho que tem essa condição 

de ter um esteio pelo menos naquele espaço do lar é uma zona de conforto muito grande 

que o surdo não tem. As mães, muitas vezes, nos perguntam como fazem para falar sobre 

determinado assunto com o filho surdo, relatam que não entendem o que o filho está 

dizendo. Essa situação pode criar uma grande barreira de comunicação com a familia  

desde a infância, que é diferente de nós, ouvintes, aprendendo quanto temos que aprender 

outra língua. Teremos sempre no lar, com nossos familiares, essa zona de conforto de 

poder falar uma lingua em comum.  E ao transpor  essa questão para o campo da escola, 

isso também se verifica. A maioria dos professores não conhece Libras, não sabe se 

comunicar com o aluno surdo, e precisa ensinar  português para ele. Como a Wilma estava 

falando, as duas línguas têm que ser ressignificadas nesse espaço escolar. 

Apesar de tudo isso, eu vejo que conceito  português como segunda língua ainda 

é uma grande incógnita, para todos. Ainda precisará ser muito discutida. Apresentamos 

aos surdos a lingua portuguesa, fazemos o contraste com a Libras, mostramos a estrutura 

de Libras, mostramos a estrutura de português. Estamos descobrindo quais estratégias 

que funcionam melhor, mas vamos precisar de mais estudos, de mais práticas que dêem 

certo, de mais feedback dos próprios surdos sobre a eficácia de determinadas 

metodologias.  Vemos no programa do CEPRE que, às vezes, estamos querendo ensinar 

um conteúdo e um surdo decide explicar para os colegas e funciona super bem, porque 

parece que ele pega a essência daquilo que queríamos e traduz de uma forma que os 

colegas surdos compreendem. Vamos ter que incorporar também esse tipo de estratégia 

para o ensino de português para surdos. 

Tem outro fato: saber Libras pode não ser suficiente para ensinar português, 

muitas vezes. A pessoa pode ser um intérprete maravilhoso, mas não ter formação em 

Letras faz diferença, ter conhecimento sobre estratégias de ensino. Por outro lado, quando 

trazemos pessoas que têm uma formação de Letras e que têm uma bagagem para ensinar, 

a dificuldade da língua, às vezes, até pode ser minimizada no início. Os projetos tanto da 

Jéssica, quanto da Rafaelle mostram isso, e de outros aprimorandos que eu tive, mostram 

como pode ser possivel, eles chegam muito tímidos na Libras no início do ano, e no final 
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do ano vemos que cresceram muito. Então elas se desenvolvem também na língua do 

aluno. Elas têm conteúdo, elas sabem o que elas querem, objetivos, como chegar lá. Ainda 

precisamos caminhar bastante para descobrir como funciona mais a Libras, mas também 

é preciso ter pessoas com formação para ensinar esse conteudo. Não basta colocar alguém 

que só saiba Libras. Isso de alguma forma acontece em alguns contextos. Conheço uma 

pedagoga com um projeto que está trabalhando com português como segunda língua e 

podemos perceber que não flui, a coisa não anda. Outro dia, conversei com ela, e ela 

mesma me disse que estava precisando de subsídios da área de Letras. O pedagogo faz de 

um jeito e tem na sua formação alguns conteúdos, mas o professor de Letras tem outros. 

Estou argumentando que quem vai ensinar português também tem que ter uma formação; 

não basta saber Libras porque não é só isso! É preciso fortalecer a formação dos 

professores de línguas e incluir aí o professor que vai ensinar o português como L2 para 

os surdos. 

Temos um GT da ANPOLL que se chama Transculturalidade, Linguagem e 

Educação, criado por Marilda Cavalcanti, Stella Bortoni e Terezinha de Jesus Machado 

Maher. A preocupação desse grupo é também as questões de minorias, e há o interesse 

pela disciplina transdisciplinar; quer dizer, diferentes aportes teóricos focalizam práticas 

e discursos não hegemônicos. Isso também faz diferença porque a visão de alguns 

pesquisadores de algumas áreas sobre o conceito de língua é muito fechada; só é língua 

aquilo que a gramática, praticamente normativa, assina embaixo. Isso atrapalha muito a 

discussão sobre as línguas existentes no entorno do surdo, porque temos que considerar 

todas as línguas que estão nesse espeçao e não apenas nas línguas já nomeadas, como 

português-Libras. Devemos considerar a língua como um construto, algo em construção, 

que não é fixo. A Marilda chama isso de caleidoscópio, a língua como um caleidoscópio. 

Acho um conceito perfeito, porque você o ajusta a sua realidade e aquilo que você enxerga 

pode ser considerado. Isso também atrapalha, porque não se considera aquilo que as 

pessoas surdas trazem, principalmente as menos escolarizadas, como língua, dando 

margem ao preconceito linguístico. “Ele não sabe”, “ele não pensa, porque se ele não fala 

ele não pensa”. Como se o pensamento fosse um reflexo, um espelho daquilo que se fala. 

Isso também é interessante de se ver no campo de práticas da Linguística Aplicada, que 

é LA indisciplinar, agora até transgressiva, de Moita Lopes, Marilda Cavalcanti, e outros 

da UFRJ e do IEL também. Esse conceito de língua é mais abrangente e traz embutido a 

exigência por mais justiça social. Quando nos apegamos demais ao conceito muito estrito, 

muita gente fica de fora. Isso atrapalha a avaliação do surdo como sujeito do mundo e 
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como aluno da escola. Concordo com a Wilma, temos que ir nessa direção. O problema 

é que não existe incentivo à pesquisa, principalmente na área de humanas, e 

principalmente nesse momento atual. Se tivéssemos verba poderíamos fazer um projeto, 

pôr na sala de aula, e tirar dali algum subsídio, discussões, para ajudar. Acabamos tendo 

muitos insights dentro da sala de aula, mas não escrevemos, ou escrevemos pouco, porque 

não dá tempo. 

Na minha pesquisa de doutorado28 visitei muitas escolas. Eu era considerada 

aquela chata, porque os professores não gostavam de ser questionados. Na verdade, eu 

não questionava nada; ia lá para ouvir o que eles queriam falar comigo, mas eles achavam 

que a minha presença os obrigava a dizer coisas sobre surdos e não gostavam disso. Uma 

das orientadoras ou diretoras, já não me lembro, me recebeu um dia me avisando que, se 

eu estava querendo falar sobre tal aluna, deveria saber que ela era apenas um número ali. 

Eu fiquei assustada. Um número? Nunca queremos ser número. E a professora declara 

para mim que aquela aluna era um número naquela escola. Depois ela consertou e disse 

que todos eram números, não apenas aquela aluna. Ela dizia coisas que eu não tinha falado 

mas estavam na cabeça dela, de tanto que era incômodo o surdo naquela escola regular. 

Atrapalhava, e eles não gostavam. Eu fui, nessa ocasião, numa outra escola, e eu vi uma 

coisa muito bonita. Era uma escola pequena, uma escola carente. As escolas eram todas 

públicas, mas essa era na periferia; a da moça do número era uma escola que tinha uma 

boa estrutura, com pátio grande, biblioteca, anfiteatro, e lá só aconteciam coisas horríveis. 

E na escola carente é que eu vi acontecer coisas legais. Lá, a professora de um dos 

meninos fazia tudo como achamos que deve ser feito. Claro que ela não sabia Libras 

ainda, mas tinha uma sensibilidade grande de como ensinar para esse aluno surdo. Fazia 

atividades diferenciadas, já usava imagens para ele poder entender algumas coisas. 

Conversando com ela, um dia, descobri que era professora de português nessa escola, mas 

era professora de inglês em outra, formada em Letras. Então ela tinha muito dessa 

sensibilidade com o ensino de língua estrangeira, ou segunda língua, e trazia o que fazia 

na escola de inglês para esse contexto de português como língua materna e, com o aluno 

surdo, utilizava outras estratégias. Nessa escola floresceu muita coisa legal com relação 

a esse aluno. Isso para dizer que é preciso ter também esse olhar de respeito com a 

diferença, essa sensibilidade – aquilo que Erickson (rodapé) denominou “pedagogia 

                                                 
28 Silva, Ivani Rodrigues: As representações do surdo na escola e na família: entre a (in)visibilização da 

diferença e da deficiência. Tese de Doutorado. IEL/Unicamp. 
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culturalmente sensível” ou Cavalcanti tem chamado de “educação linguistica ampliada”. 

Essa professora, por exemplo, tinha essa sensibilidade. Ela, por exemplo,  permitia ao 

aluno surdo ensinar Libras dentro da sala de aula para os colegas. Tinha um dia em que 

era ele o destaque, e ele gostava disso, porque se sentia pertencente àquele grupo. Todos 

queriam saber como era o sinal disso ou daquilo, e ele ficava todo orgulhoso. Ela 

conseguiu fazer mudanças na sala de aula para não repetir aquele modelo de o aluno surdo 

ser apenas uma presença física dentro da sala de aula e se transformar em copista. Fez 

uma revolução ali. E é importante que esse olhar seja construído desde a formação. 

 

Rafaelle: Com a pandemia do novo Coronavírus e a decorrente suspensão da 

maioria dos serviços presenciais, diversas instituições de ensino se viram na necessidade 

de migrar para o ambiente digital de modo a dar continuidade às suas atividades. Sabe-

se, no entanto, que o despreparo das estruturas e plataformas digitais para atender a 

diferentes demandas continua sendo um obstáculo ao acesso e consumo do conteúdo 

online. Como essa questão afeta o ensino da língua portuguesa no contexto da surdez? 

De que forma a tecnologia pode ser utilizada no atendimento às necessidades específicas 

de pessoas surdas? 

Wilma: No INES começamos a fazer treinamentos, no inicio de 2020, para ver 

como montar o trabalho remoto, e eu tive a oportunidade de conversar com uma 

professora surda de uma universidade aqui do Rio, minha co-orientanda de doutorado, 

que está dando aula remota também. Eu perguntei o que ela achava dessas ferramentas e 

tecnologias todas, e ela e as pessoas que nos treinaram foram muito sinceras em dizer que 

nada disso foi pensado para o surdo. É o que eu estou percebendo, entrando em contato 

com essa diversidade de possibilidades; o uso dessas ferramentas para o ensino para 

surdos é muito mais complexo do que para ouvintes. Por exemplo, vamos dizer que eu 

precise de intérprete (no meu caso, dou aula direto em língua de sinais, mas a maioria dos 

professores precisa de intérprete): no Google Meet, como é que eu vou dividir essa telinha 

“micro” com um intérprete e mais um PowerPoint, e ainda estabelecer com os surdos uma 

interação direta? O surdo precisa olhar a tela, seja você sinalizando, seja o intérprete 

sinalizando, e precisa olhar o texto. Além do que, diferentemente do aluno ouvinte, que 

baixa a cabeça e toma nota, que não precisa ficar olhando para a tela o tempo inteiro 

porque está ouvindo, o surdo precisa; se ele baixar a cabeça, a aula acaba. E isso significa 

um cansaço físico e visual enorme. Participei de um curso de extensão de português para 

surdos que deu certo porque eram debates, não tinha exercício nem avaliação, e era 
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totalmente opcional, então só estavam lá os interessados, outra história. Alguns 

debatedores passaram slides, e no Zoom não dá para apresentar e a pessoa aparecer ao 

mesmo tempo; o professor mostrava o slide, esperava a pessoa ler, depois entrava o 

intérprete... É outra dinâmica, lenta e cansativa. E aula não é live, não é uma opção.  

Se for pensar na tecnologia fora desse contexto de aula, ela é importantíssima para 

os surdos. A internet e todas as suas possibilidades de informação e comunicação 

(WhatsApp, YouTube, videochamada...) são absolutamente fundamentais para os surdos; 

elas os libertaram de uma série de coisas. Foi uma aluna minha, ano passado, quem falou 

“o WhatsApp nos libertou”; eles podem fazer videochamadas diretamente em Libras e 

mandar mensagens para quem quiserem, de forma privada, sem precisar de intermediários 

para fazer isso por eles. Antes do WhatsApp tinha a mensagem por escrito, mas ainda 

antes o surdo não tinha nenhuma ferramenta quando precisava telefonar para ouvintes. E 

nós usamos o que é possível usar na sala de aula; eu uso muito o YouTube, o WhatsApp 

também, e às vezes o Facebook. Acho que o YouTube é a grande plataforma que oferece 

uma série de conteúdos para os surdos, e onde eles podem também interagir em língua de 

sinais, se autofilmando e passando as suas filmagens adiante. Na pergunta anterior eu 

comentei sobre as minhas aulas de gênero: eu pedi para os meus alunos fazerem uma 

pesquisa no YouTube sobre gêneros discursivos em Libras e eles ficaram espantados. 

Não só os professores acham estranho; também o aluno, embora jovem, não está 

acostumado com isso. Não ficou muito claro para eles de cara, tive que explicar como 

fazer a pesquisa, perguntei se tinham pendrive, sugeri que me mandassem o link pelo 

grupo de WhatsApp da turma... Depois que eles finalmente compreenderam foi bacana, 

eles trouxeram as pesquisas deles e tal. A tecnologia está tão fora da sala de aula, de modo 

geral, que o aluno acha estranho.  

No Facebook eu tenho visto iniciativas individuais de intérpretes transmitindo em 

Libras uma espécie de plantão de notícias sobre a Covid-19, mais especialmente sobre a 

situação que o Brasil enfrenta; no YouTube também. No Manuário, nosso grupo de 

pesquisa, nós fizemos uma pesquisinha logo no primeiro ou segundo mês de pandemia; 

algumas universidades foram muito rápidas e fizeram vídeos (a Universidade Federal do 

Piauí fez um vídeo bilíngue maravilhoso sobre a Covid-19, a Universidade Federal 

Fluminense também, uma série de universidades), só não sei como é que isso circula. 

Fora acompanhar as pesquisas de vacina – cada hora tem uma informação nova, que 

aumenta as nossas esperanças, o que é uma coisa importante –; como é que o surdo vai 

acompanhar? A questão é que precisaríamos ter mais iniciativas institucionais. 
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Ivani: A pandemia pegou todo mundo de surpresa, e eu acho que os professores, 

de uma forma geral, estão bastante perdidos, apreensivos, em como continuar dando aula 

utilizando as tecnologias. Na pandemia, o ensino ficou realmente prejudicado; também 

com o ouvinte, mas com o surdo a dimensão é muito maior. No nosso contexto, no 

CEPRE, os surdos estão em casa; muitas mães têm relatado que não há intérpretes nas 

aulas remotas da escola, seja particular ou pública, e que está bem difícil para eles 

continuar acessando os conteúdos. Elas tentam ajudar de alguma forma em casa, mas 

também não sabem Libras o suficiente para dar contribuições.  

Para o ensino remoto, concordo com a Wilma, acho que não está sendo efetivo. 

Muitas mães com quem eu tive contato (trabalhamos com pessoas muito carentes 

também) não têm celular. Às vezes só há um celular na casa, não tem essa facilidade de 

cada filho ter um celular ou computador. Além disso, nem todos podem pagar um plano 

de internet. Eles estão, de certa forma, ilhados. Com relação à informação também, com 

o exemplo dos jornais (fora a TV INES, que alguns assistem). Vejo que na TV regular 

apenas as propagandas têm intérpretes, em geral as propagandas do governo. Para as 

notícias sobre o Covid, não vejo muita coisa, quase nunca tem intérprete. Há muito pouca 

informação para as pessoas surdas. Nem sempre a família consegue traduzir tudo o que 

está acontecendo. No CEPRE, inclusive, nós enviamos para as famílias video gravados 

em Libras para o publico infantil com explicações claras sobre a covid, de uma forma 

lúdica. Mas isso é pouco, é uma informação pontual. O que nós sabemos sobre toda essa 

doença é esse processo: um dia entendemos um ponto, no dia seguinte tem uma outra 

pessoa falando sobre um outro ponto, e vamos entendendo um pouco melhor por que é 

necessário usar máscara, por que é necessário o distanciamento. Nesse sentido, considero 

pouco o acesso dos surdos à informação Quando ligamos a TV a cada momento nos 

atualizamos em relação à doença e  vamos organizando todas essas informações e por 

essas razoes, a cada dia aprendemos mais sobre as formas de contagio e a prevenção.  No 

caso dos surdos, é tudo muito pontual, e isso prejudica o entendimento deles sobre todas 

as questões relacionadas à pandemia.  

A tecnologia é algo realmente muito importante para o ensino de surdos, mas não 

esse ensino remoto. Me refiro aos recursos tecnológicos disponíveis que poderiam entrar 

na sala de aula para ajudar no ensino de português. Esse é o tema do mestrado, por 
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exemplo, da Jéssica29, que eu coorientei com a Claudia Rocha. Ela está pensando em um 

dispositivo que o surdo possa acessar facilmente pelo celular para ter um dicionário 

disponível de termos escolares, de diferentes disciplinas. O  Prof. José Mario de Martino, 

engenheiro da Unicamp, está trabalhando com avatares expressivos que, no futuro, 

poderão ser uma contribuição grande para o ensino, no sentido de que os avatares podem 

“substituir” os intérpretes na casa do aluno quando não há interpretes. Por exemplo, à 

noite, quando o aluno já saiu da escola e precisa estudar, ele poderá ter a tradução 

automática dos livros didáticos e de literatura, por exemplo.   Desta forma, a tecnologia 

vai poder contrinuir também com o aproveitamento do estudante surdo daquele conteudo 

ensinado em sala de aula. O projeto se chama Construção e Consolidação de Corpus 

Paralelos português-Libras. Nesse projeto há a tradução do português escrito para Libras, 

e aí aparece o avatar no dispositivo de um computador traduzindo esses textos. É claro 

que o projeto está começando agora, foi feita a tradução de um livro apenas. Trabalhamos 

juntos nesse primeiro livro e foi muito interessante observar também a dificuldade para 

essa tradução, porque falta muito vocabulário, falta muito termo acadêmico e conceitos 

dos livros didáticos em Libras. Embora Libras tenha o dicionário do Capovilla e vários 

glossários espalhados pelo Brasil, não tem nada organizado num único lugar para poder 

preencher essa lacuna de termos acadêmicos com o intuito de  ajudar o professor em sala 

de aula.   Ao lado disso, tem , também, a aluna Raquel que faz doutorado lá na engenharia. 

Ela está tentando criar um dispositivo para ajudar o surdo a escrever português. O 

dispositivo seria um pouco como o Google Tradutor: o surdo inseriria o texto que 

escreveu (em “português surdo”, com suas diferenças e especificidades), e o dispositivo 

o ajudaria a ver onde haveria os desvios que precisariam ser adequados. A pesquisa se 

chama Tecnologia Assistiva para a Produção de Textos em Língua Portuguesa por Alunos 

Surdos. Há então esforços para que a tecnologia também ajude o estudante surdo a 

escrever e a ler com mais facilidade. 

 

Stephanie: Ainda pensando nas circunstâncias impostas pela pandemia de Covid-

19, o uso de máscaras se mostra de fundamental importância para a proteção individual e 

coletiva, de modo a prevenir e refrear o contágio. Porém, máscaras ocultam grande parte 

do rosto, o que impossibilita a leitura labial e prejudica a apreensão de expressões faciais, 

pensando nestas como parâmetro das línguas de sinais e na primeira não apenas como um 

                                                 
29 Título da dissertação da Jessica Dorta realizada no IEL.  
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recurso para surdos oralizados, mas também como estratégia de comunicação para 

qualquer pessoa. Já existem iniciativas de fabricação de máscaras com proteção 

transparente, muitas por parte de mães de crianças surdas, para que a boca fique visível e 

esse problema seja contornado, embora sua disseminação ainda seja escassa; na TV, por 

exemplo, jornalistas e entrevistados não têm usado esse tipo de máscara em reportagens 

e transmissões de notícias, e o mesmo vale para profissionais de saúde em hospitais e 

consultórios médicos. Ao mesmo tempo, não se pode afirmar que há consenso na 

comunidade surda quanto ao uso dessas máscaras, o que se vê através do posicionamento 

estampado em máscaras em que se lê "surdo-mudo", nas quais esse termo é reapropriado 

para defender que a única língua de comunicação da pessoa surda deve ser a Libras, indo 

contra o oralismo e a oralização. De que maneira isso aponta para a importância da 

construção e efetivação de políticas linguísticas que coloquem em diálogo políticas 

oficiais/institucionalizadas e políticas informais, produzidas pela sociedade civil? O que 

as senhoras veem como os próximos passos no processo de consolidação de políticas no 

campo do ensino de português como segunda língua para surdos? E, por fim, qual é o 

papel do educador de português para surdos na elaboração de políticas linguísticas? 

Wilma: Achei interessante a pergunta por me fazer pensar que a televisão não 

pensou no uso de máscaras transparentes. Eu tinha pensado apenas nas interações 

cotidianas, para surdos oralizados ou surdos que são sinalizantes mas também lêem lábios 

ou gostam de fazê-lo como um apoio. Por aí se vê a invisibilidade dessa comunidade – 

não se pensa mesmo na acessibilidade linguística mais ampla dela. Não que o fato de ter 

transparência na boca fosse resolver o problema de comunicação, claro que não; sabemos 

que, quando o surdo opta pela leitura labial, ele pode sim usá-la como um suporte para se 

informar e entender o que está se passando, mas há muitas restrições e perdas. De toda 

forma, seria muito interessante que as redações e os editores de jornal de televisão 

pudessem pensar nisso. E sim, eu acho que vai ser muito necessário que se faça o uso de 

máscaras transparentes. 

O decreto 5.626 é uma política linguística que determinou uma série de avanços, 

alguns já conquistados, alguns a conquistar. Apesar do decreto ter um artigo específico 

sobre os veículos de comunicação onde recomenda-se que se preste acessibilidade 

linguística aos surdos, nós não vemos isso acontecer de modo abrangente. É necessário 

ter intérpretes nas repartições públicas, nos hospitais e numa série de lugares para que o 

surdo tenha acessibilidade garantida, mas no Brasil temos apenas um ou outro intérprete, 

muito pontualmente, e não uma política de fato. Porque uma coisa é o decreto – ótimo 
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que ele exista e tenha recomendações avançadas –, e outra coisa são as ações oficiais que 

tirem aquelas recomendações do papel e as tornem factíveis nas três esferas 

governamentais (municipal, estadual e federal). Por exemplo, a prefeitura do Rio tem uma 

espécie de agência oficial chamada Central Carioca de Intérpretes de Libras, mas são 

pouquíssimos para atender a todas as necessidades que uma pessoa surda, principalmente 

adulta, tem de ir aos lugares (a uma delegacia, a uma outra repartição, ao INSS, à Receita 

Federal...) e poder contar com algum profissional intérprete, ou, como disse Ivani, com 

um avatar numa telinha de computador ou com alguma tecnologia que ofereça 

acessibilidade. Não tem a menor condição de atender todo o município do Rio de Janeiro. 

No Rio também existem alguns museus que têm acessibilidade linguística, mas são muito 

poucos. Temos que avançar muito nesse terreno. 

Quanto às duas últimas perguntas – os próximos passos para se consolidar 

políticas no campo do ensino de português como segunda língua para surdos e o papel do 

educador –, me parece que podemos dar uma única resposta para elas. Da minha parte 

acho que já falamos disso na pergunta 4. Eu acho que tem que haver um grande 

investimento governamental, por parte da CAPES e do CNPq, para aumentar a quantidade 

de pesquisas nessa área, e também um grande investimento do Ministério da Educação 

para a produção de material didático, porque produção de material didático para surdos 

não é simplesmente produção de um livro com páginas escritas; eu entendo que teria que 

ser um e-book com hiperlinks e uma série de tecnologias e estratégias visuais, então é 

algo que custa dinheiro, e pessoas precisam ser pagas para fazer esse trabalho – não 

quaisquer pessoas, mas pessoas dessa área, que pesquisam essa área. Quando eu falo em 

MEC, também penso em secretarias de educação, municipais e estaduais – até porque a 

imensa maioria dos surdos está nas escolas municipais, portanto as secretarias municipais 

de educação precisariam se articular com o MEC, imagino eu, por conta de verbas para 

poder realmente fomentar essas ações. E, junto a isso, eu penso que deveríamos aproveitar 

as universidades que já ofertam cursos de Letras-Libras e acrescentar a formação de 

professores de português como segunda língua para surdos, e não tem como pensar em 

sedimentar uma política linguística educacional, aquela que se pratica nas escolas, se não 

se investe na formação de professores. Hoje há pelo menos um curso de Letras-Libras em 

cada estado do Brasil, mas a questão é que a imensa maioria dos cursos focaliza em formar 

professores de Libras, e não de português como segunda língua para surdos. O papel do 

educador que realmente se interessa pela área, que tem identificação e deseja realizar esse 

enorme desafio, é de ser um professor-pesquisador; sendo assim, ele também precisa ter 
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acesso à formação continuada, para que ele possa avançar não só a prática, como a própria 

pesquisa sobre português como segunda língua para surdos, e isso teria de ser, novamente, 

implementado via ações governamentais. Portanto são quatro eixos de investimento, 

todos eles governamentais, porque não vejo outra maneira de fazer com que essa área 

avance; com investimento privado acho muito difícil. É assim que as políticas vão se 

consolidando. 

Um acréscimo: eu, Wilma, acredito que é completamente impossível que um 

professor, mesmo que ele saiba Libras, dê aula, ao mesmo tempo, de português como 

língua materna e de português como segunda língua para surdos no esquema de escola 

inclusiva – que é a maioria das escolas, porque tem sido assim há décadas. Temos muito 

poucas escolas bilíngues de surdos, então vou falar desse modelo hegemônico da escola 

chamada inclusiva, que é a escola regular, onde dentro da sala de aula de ouvintes tem 

um, dois ou três surdos, sempre um número bastante pequeno. Por isso eu queria 

acrescentar que deveria fazer parte de uma nova política linguística, focalizando o 

português como segunda língua, aulas de português como segunda língua de fato, 

separadas, em outra sala e com outro professor. Não no contraturno, pois eu não acho que 

o surdo tenha que ser obrigado a ficar tantas horas na escola; eu acho que ele tem que ter 

o direito de estudar no horário normal. No INES, por exemplo, nós temos essa experiência 

na faculdade (na escola básica não precisa porque só tem alunos surdos, mas na faculdade 

tem ouvintes): na hora da aula de português, os alunos são separados, e os ouvintes têm 

aula com um professor e os surdos têm aula com outro, em outra sala de aula, com outro 

currículo, etc. Acho isso absolutamente fundamental. Esses eixos, portanto, têm que estar 

todos mobilizados articuladamente numa política nacional; não adianta só formar e não 

ter contexto escolar favorável, não adianta ter contexto escolar favorável sem uma pessoa 

formada, não adianta ter pessoa formada e não ter material didático. 

Ivani: Vou começar falando das máscaras, que é uma preocupação grande dos 

fonoaudiólogos. Eu vi vários fonoaudiólogos falando sobre como fazer para o surdo 

acessar máscaras transparentes, mas também ouvi outros tantos falando que estas 

máscaras podem não ser seguras. Então era preciso um tipo de máscara que a Anvisa 

autorizasse, que fosse transparente, mas que pudesse também evitar o coronavírus. Existe 

a preocupação da acessibilidade do surdo, para mostrar a boca, porque ele faz leitura 

labial, não é só a Libras. Assim como nós, ouvintes, quando estamos conversando, 

ouvimos o que as pessoas estão falando, mas os sinais do rosto dizem muito sobre o 

assunto em pauta. E se não é aprovado pela Anvisa, os conselhos de fonoaudiologia 
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também não podem fazer essa propaganda. Houve muitas iniciativas de ONGs que 

querem fazer essa máscara e as pessoas têm interesse em comprar, mas não faz sentido 

se ela não for eficaz. Essa discussão ainda está acontecendo e a aprovação da Anvisa é 

algo que demora. Tenho observado que os jornalistas têm usado as máscaras 

convencionais, então ninguém está fazendo a leitura labial – que é algo que o surdo não 

vai fazer o tempo todo, mas assim ele tem pistas do assunto que está sendo tratado naquele 

momento. Os surdos ficam, então, com poucas informações sobre tudo. Portanto,  vejo o 

uso de máscaras como mais uma dificuldade para o surdo enfrentar na sua comunicação 

diária. 

O decreto realmente foi um marco porque marcou a legitimação dessa língua. Por 

mais que as pessoas possam se questionar se a Libras é língua mesmo, agora são obrigadas 

a aceitar que sim, por lei. Como visitei muitas escolas regulares desde a década de 90, via 

que as diretoras diziam que lá não havia intérprete. Agora mais recentemente quando 

notava a falta de interpretes perguntava se sabiam que era lei, e diziam que não. Então eu 

explicava e dizia que mãe do aluno iria lá para conversar, entregava a lei e me 

disponibilizava para tirar dúvidas. Então elas me ligavam e diziam que não sabiam nada 

sobre aquilo, porque elas não têm acesso às questões da educação especial. Muitas 

reagiam com bastante preocupação, precisavam saber o que era e como contratar um 

intérprete e  buscavam formas de colocar um intérprete para uma criança ou jovem surdo 

na escola. É claro que o intérprete não ficava o tempo todo, mas a lei obrigou a escola a 

pensar nesse profissional e seu papel importante. Se não fosse a lei, provavelmente 

ninguém teria intérpretes até hoje. A lei, sem dúvida, ajuda na visibilização do surdo 

enquanto minoria linguística e da Libras enquanto uma língua de fato. 

No CEPRE, recebíamos muitas chamadas para atender a comunidade de uma 

forma geral, como por exemplo no hospital, quando um médico não estava conseguindo 

se comunicar com um paciente surdo. Era algo que fazíamos sempre que era possível. Às 

vezes, o forum da cidade de Campinas nos chamava porque havia um surdo que tinha 

sido preso por alguma razão e eles precisavam de interptes para entender o caso. Um caso 

que me marcou foi a de um surdo que estava andando à noite e foi abordado por um 

policial. Como ele não ouviu, continuou andando,  foi preso. Aí foi uma confusão. Ele 

ficou na prisão e foi necessário que um intérprete fosse lá para explicar que ele não parou 

porque não ouviu a orientação do policial por ser surdo, e o “funcionamento do surdo”, 

porque ninguém conhece. Agora por força da lei as pessoas começam a perceber que o 

surdo não fala e usa uma língua que, em geral, as pessoas não conhecem.  Na Unicamp, 
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também muita gente desconhece o nosso trabalho com surdos,  fica mais saliente  o 

trabalho da medicina, dos otorrinolaringologistas que colocam os aparelhos nas crianças 

surdas, esse trabalho é mais conhecido,  não o trabalho educacional que o CEPRE realiza 

com alunos surdos, de leitura e escrita, de ensinar Libras. A lei foi permitiando que as 

pessoas entendenssem mais sobre a comunicação com surdos, dando essa condição de 

obrigatoriedade, e não de um favor que se faz a eles. Hoje, na Unicamp, temos a central 

de intérpretes; ainda que apenas com duas intérpretes (que não dão conta de toda a 

demanda da universidade), mas isso por si só já ajuda, pois visibiliza essa minoria. Em 

todos os eventos, os intérpretes estão lá traduzindo, e os diretores e professores de todas 

as outras unidades, que nunca viram surdos, começam a olhar todos aqueles movimentos 

de mão e a se perguntar o que é aquilo, e assim começam a conhecer esse mundo que 

vivemos mais de perto. Na Unicamp, a central de intérpretes só tem sua construção como 

decorrencia do decreto. A contratação dos professores para ensinar Libras para os alunos 

das licenciaturas também vem em decorrência da obrigatoriedade do Decreto. São pontos 

positivos, mas ainda precisamos de mais. 

O decreto sozinho não traz diretrizes específicas de como o surdo, por exemplo, 

deve ser ensinado na escola, sobre como ensinar o português para o surdo. Isto não está 

no decreto, isto precisa ser construído. Agora precisamos nos debruçar sobre isso, 

entender como o surdo aprende e como podemos ensiná-lo. É preciso a construção de 

materiais específicos coo forma de ajudar o professor no planejamento de suas aulas para 

estudantes surdos. É necessário um documento que indique como a Libras deve circular 

nos espaços escolares, porque se é língua de alguém, também precisa entrar na grade de 

ensino – o ensino de Libras também, não só o ensino de português. Em São Paulo há o 

currículo da cidade de São Paulo, que trata de diversos eixos de ensino bilingue para 

surdos e vai alcançar as escolas bilíngues, mas nas escolas regulares inclusivas ninguém 

sabe que existe este documento. É necessário ter um currículo, mas ele deve ser discutido 

com a comunidade escolar, com o professor, o que ele entendeu daquele currículo, o que 

é possível fazer a partir daquilo com a publico que a escola atende, a partir da  estrutura 

que a escola tem.  

É preciso entrar na escola e fomentar a discussão. E não acho que deve ser uma 

discussão de orientação, porque isso dá a ideia de hierarquia, alguém com um saber 

maravilhoso que leva para alguém que não sabe nada. A escola sabe muito, mas 

precisamos trocar informações e conhecimentos sobre essa área e desenvolver projetos 

juntos. Estávamos fazendo isso aqui em Campinas este ano, mas a pandemia truncou o 
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projeto. A Profa.  Claudia Rocha e eu íamos para a escola para conversar com os 

professores, ver as suas necessidades e, a partir disso, íamos montar um trabalho que 

pudesse resultar num material para o ensino de surdos. Sem essa de dar palestras, levar o 

nosso saber, mas sim trocar também com o saber do professor, principalmente do 

professor alfabetizador, que sabe muito sobre alfabetização, mas pode ter dificuldades de  

alfabetizar o surdo por conta de ser o português para ele da ordem de segunda língua. 

Espero que isso seja resgatado com o fim da pandemia.  

O curso de formação, como se diz, é a cereja do bolo, porque é ali que está tudo 

acontecendo, é dali que vão sair professores diferenciados, mais conscientes da 

diversidade que vão encontrar. Nesse sentido, estou muito otimista em relação a essa nova 

safra de professores. Os professores que encontramos na escola já estão lá há muito 

tempo, e às vezes também tentando fazer coisas diferentes, mas o engessamento da escola 

às vezes os impedem e muitos desistem de promover mudanças. Eles se sentem 

pressionados, e não têm a formação especifica para trabalharem com alunos cuja língua 

é diferente daquela da maioria da escola, não têm materiais e, às vezes, não têm nem 

intérprete para ajudar. É realmente é uma situação bastante dramática. Então deve haver 

um preparo desse professor de forma continuada e da formação inicial, principalmente. 

Entendo também que, para articular, precisamos desses órgãos – o estado, a prefeitura, o 

governo federal –, porque sozinhos não temos força para modificar a estrutura da escola. 
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UNIVERSITÁRIOS INDÍGENAS E O ENSINO DE PORTUGUÊS COM FINS 

ACADÊMICOS: UM DIÁLOGO COM TECA MAHER 

 

Mariana Musse Furtado 

Michelle Gomes dos Santos 

 

Mestre em Linguística Aplicada e doutora em Linguística pelo Instituto de 

Estudos da Linguagem - UNICAMP , a professora Terezinha de Jesus Machado Maher é 

atualmente professora aposentada do Departamento de Linguística Aplicada do 

IEL/Unicamp. Com experiência na área de Linguística, com ênfase em Linguística 

Aplicada, atua principalmente nos temas linguagem, cultura e identidade; políticas 

linguísticas em contextos plurilíngues e multiculturais e educação escolar indígena.  

Entrevistada em 16 de julho de 2020, Teca, como é carinhosamente chamada por 

todo(a)s, apresenta suas percepções sobre a educação escolar indígena, focalizando 

especialmente o contexto acadêmico. Nesse âmbito, discorre sobre os desafios para a 

implementação do vestibular indígena da Unicamp , iniciado em 2018, assim como para 

a inserção e permanência dos alunos nos mais diversos cursos de graduação oferecidos 

pela instituição.  

A pesquisadora também aborda sua trajetória como professora de português para 

estrangeiros no Centro de Ensino de Línguas (CEL) da Unicamp, comenta sobre cuidados 

necessários no ensino de português para quem não tem o português como língua materna, 

e compartilha suas expectativas para o futuro do vestibular indígena da Unicamp  e do 

ensino do português, sobretudo acadêmico, para universitários indígenas. 

 

Mariana: A senhora poderia contar um pouco da sua trajetória como professora 

e pesquisadora, desde sua atuação como professora de português para estrangeiros no 

CEL30, sua história dentro da Unicamp, até o interesse pela área de português no contexto 

indígena? 

 

Teca: Gostaria de agradecer a vocês pelo convite, pela lembrança do meu nome. 

Comecei a minha carreira acadêmica como professora de inglês na PUC31, em seguida 

                                                 
30 Centro de Ensino de Línguas - Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP  
31 Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 
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entrei no CEL para dar aula de português para estrangeiros e fiquei nessa função uns dez 

anos. Paralelamente, fiz meu mestrado em Linguística Aplicada e meu doutorado em 

Linguística. Já no início do meus estudos na pós-graduação, percebi que não tinha mais 

tanto interesse pela área de ensino de inglês; ela não me parecia mais tão atraente, então 

decidi que ia fazer a minha dissertação na área de Letramento, mais precisamente no 

campo da Educação de Jovens e Adultos. Isso porque, na época, eu estava convivendo 

com uma senhora analfabeta que trabalhava lá em casa, a D. Cida, e ela vivia me contando 

sobre as estratégias que empregava para lidar com o seu desconhecimento da escrita. E 

as suas narrativas eram muito, muito interessantes. Então eu decidi que ia fazer o meu 

trabalho de mestrado sobre ela para poder entender melhor o que significava viver no 

mundo sem escrita. Só que, nesse meio tempo, chegou um pesquisador, um sociolinguista 

mexicano, o Enrique Hamel, para atuar como professor visitante no departamento de 

Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL). Mas, no dia que ele 

chegou foi um dia muito complicado: os docentes do DLA estavam tendo uma reunião 

de departamento importante, e, por isso, alguém, não me lembro quem exatamente, me 

chamou para “entreter” o tal professor estrangeiro enquanto a tal reunião acontecia. E,  

então, fui “fazer sala” para ele e nós ficamos conversando um bom tempo. O Hamel 

trabalhava com a questão indígena no México e quando comecei a falar do meu trabalho, 

da minha experiência com o português para estrangeiros no CEL, com o inglês na PUC, 

ele falou: “Você tem que ir para a questão indígena, porque você tem esse conhecimento 

de ensino de línguas, de segundas línguas, língua estrangeira, e essa é uma área muito 

carente na educação indígena!”. Quem fazia educação indígena na época, e ainda hoje, 

em sua maioria, são educadores, pedagogos, antropólogos, linguistas descritivos, e na 

época não tinha ninguém que trabalhasse com ensino de línguas adicionais. Falei: 

“Indígena, trabalhar com indígena, uma coisa tão longe!”. Eu nunca tinha visto um 

indígena ao vivo... Ele falou: “Mas a gente pode começar um projeto!”. E eu falei que 

poderia ser uma coisa interessante. E aí, eu, que era muito metida, não tinha medo de 

nada, entrei em contato com alguém que conhecia um professor de história Guarani, que 

estava voltando para a aldeia. Consegui entrar em contato com esse professor e fui até a 

aldeia de Parelheiros, na beira da represa Billings, em São Paulo. Conversei com ele, que 

me contou que queria formar professores Guarani para ensino bilíngue, o que eu achei 

legal e levei para o departamento [Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de 

Estudos da Linguagem da Unicamp ]. Com isso, Marilda Cavalcanti, Ângela Kleiman e 

eu fomos - de Kombi! - até essa aldeia e iniciamos o projeto de formação de professores 
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Guarani. Acabei fazendo o meu mestrado sobre esse tema, e, terminado o mestrado, 

recebi um convite para dar um curso sobre os resultados da pesquisa de mestrado lá no 

Acre. Fui, me apaixonei pelo Acre indígena e não sai mais. E aí fiz o meu doutorado. 

Nesse meio tempo, ainda estava no CEL trabalhando com português para estrangeiros, 

mas já com interesse muito forte com a questão da educação escolar indígena. Foi assim 

que eu entrei nesse campo.  

 

Michelle: Nós que te agradecemos muito por ter aceito nosso convite! A Unicamp  

é centro de referência no ensino de português como língua materna, assim como segunda 

língua. Como a senhora enxerga essa trajetória? Poderia comentar um pouco sobre o 

perfil dos alunos, pensando tanto em sua experiência no CEL, quanto em sua atuação com 

os alunos indígenas? 

Teca: A Unicamp  sempre foi uma referência no ensino de línguas. Nas décadas 

de 1970-80, o Departamento de Linguística Aplicada (DLA) se ocupava mais, ou 

praticamente quase que só, do ensino de línguas estrangeiras, enquanto o ensino de língua 

materna estava a cargo do Departamento de Linguística. O surgimento do CEL se deu 

devido ao crescimento do Departamento de Linguística Aplicada, que estava muito 

grande e não era interessante para o Instituto de Estudos da Linguagem ter um 

departamento tão grande em relação aos outros dois, o de Teoria Literária e de 

Linguística. Pensou-se, então, na criação de um centro específico de ensino de línguas 

estrangeiras: o CEL. Com a sua criação, grande parte dos docentes do DLA migraram 

para o CEL, porque, na verdade, eles tinham um perfil de docentes, nem tanto de 

pesquisadores e ficaram poucos no DLA. E foi aí que começou o Programa de Pós-

Graduação em Linguística Aplicada e a contratação de docentes com interesse no ensino 

de língua materna. Nesse momento o DLA e o PPGLA32 começaram a se dedicar também 

ao ensino de língua materna, mas o ensino de língua estrangeira ainda era importante, 

como é até hoje. A trajetória é essa: começa com essa divisão, em seguida o Programa de 

Pós-Graduação em Linguística Aplicada encampa o ensino de língua materna, o 

letramento... 

Essa foi uma época muito produtiva. Ângela Kleiman introduziu o conceito de 

letramento junto com Magda Soares no Brasil, e todas as pesquisas giravam em torno 

                                                 
32 Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp 

.  
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disso e da interação em sala de aula. Mas, ainda se trabalhava muito com metodologia de 

ensino de línguas estrangeiras; muito pouco sobre segundas línguas. Naquela época, o 

DLA não tinha interesse, por exemplo, em focalizar o ensino de línguas para imigrantes, 

refugiados e indígenas: o foco principal era o ensino voltado para estrangeiros. E, quanto 

ao perfil do aluno, no CEL, o português para estrangeiros era dividido em duas grandes 

áreas: o ensino de português para falantes de espanhol e o ensino de português para 

falantes de outras línguas. Eu trabalhava com ensino de português para falantes de outras 

línguas. E em minha sala de aula tinha de tudo, porque a Unicamp, apesar de ter sido 

fundada já há algum tempo, ainda estava contratando muitos professores estrangeiros na 

década de 80. Então, meus alunos eram, não só esses próprios professores estrangeiros, 

mas também seus familiares. Além de alunos alemães, franceses, italianos, o CEL 

começou a receber alunos russos, da ex-Yugoslávia (servos, croatas...), muitos alunos 

chineses, muitos coreanos e japoneses. Os chineses entravam principalmente pela porta 

da imigração - não tínhamos tantos pesquisadores chineses na UNICAMP; eles vinham e 

abriam negócios em Barão Geraldo, em Campinas, com isso começaram a ir pro CEL. 

Também vieram muitos pesquisadores da América Latina com suas esposas e filhos. Esse 

era o nosso público no CEL. Basicamente, professores-pesquisadores estrangeiros; nos 

nossos cursos tínhamos poucos estudantes estrangeiros que haviam vindo estudar na 

UNICAMP naquela época; eles começaram a vir depois. Não sei muito bem como é o 

perfil do alunado no CEL, mas tenho a impressão que hoje tenha mais alunos estrangeiros 

de pós-graduação e de graduação, do que professores estrangeiros. Acho que a 

contratação de professores estrangeiros cessou, ou se continuou existindo é pouca, então, 

não deve ter muito docente fazendo curso de português nesse centro. E, mais tarde, 

começaram a chegar os alunos do PEC-G33, os haitianos - hoje eles também frequentam 

o CEL. Na época em que eu trabalhava lá não tínhamos esse perfil, isso foi algo que 

aconteceu posteriormente. E quanto aos alunos indígenas, fizemos o segundo vestibular 

no ano passado, em 2019, então temos duas turmas de ingressantes. O perfil majoritário 

é de aluno indígena citadino, é um aluno proveniente de áreas urbanas, um indígena 

urbano; entraram poucos alunos aldeados e isso é explicado pelo perfil da própria prova. 

A prova exige conhecimento de Ensino Médio,  já que o aluno indígena vai ingressar nos 

cursos regulares da nossa universidade. Então, o perfil básico do nosso aluno é um aluno 

indígena que habita áreas urbanas, onde essa modalidade de ensino está mais disponível 

                                                 
33 Programa de Estudantes-Convênio de Graduação. 
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a eles. Portanto, muitos ingressantes indígenas vêm de São Gabriel da Cachoeira, no 

Amazonas, a cidade que tem o maior número de indígenas do país. Mas, temos também, 

em menor escala, ingressantes, por exemplo, de outros centros urbanos do país, como, 

por exemplo, Benjamin Constant e Manaus, no Amazonas, e Dourados, no Mato Grosso 

do Sul. Foi possível observar que poucos ingressantes indígenas, na verdade, vieram de 

áreas aldeadas, como o Parque Indígena do Xingu.  

 

Mariana: Em 2018, a Unicamp  aplicou seu primeiro Vestibular Indígena. Quais 

são os principais desafios na implementação de um Vestibular Indígena? 

Teca: Quando analisamos as duas primeiras provas do Vestibular Indígena da 

Unicamp disponíveis no site da Comvest, é possível observar que ambas, no que tange às 

questões de língua portuguesa, mas não só, focalizavam temas de interesse indígena. 

Todas as questões tinham a ver com aspectos culturais relativos a povos indígenas, ou 

com áreas diretamente ligadas aos problemas que os afligem, contemporaneamente, 

como, por exemplo, demarcação de território, desmatamento ou atendimento precário à 

saúde. Particularmente, acredito que o grande desafio que os membros das bancas que 

elaboram as provas desse vestibular é pensar como propor questão que ajudem a 

selecionar alunos indígenas com bom conhecimento o conteúdo do Ensino Fundamental 

e Médio, sem, contudo, fazer uso de temas totalmente alheios ao seu universo, o que se 

constituiria em uma prática discriminatória. 

 

Michelles: No Vestibular Indígena a prova é feita em língua portuguesa. A 

senhora considera uma forma equânime de entrar na universidade, já que a língua 

portuguesa pode não ser a língua materna desses alunos?  

Teca: Muitos argumentam, ingenuamente, que seria preciso que as provas desse 

vestibular fossem em línguas indígenas, mas isso, na prática, é totalmente inviável: afinal, 

segundo o Censo 2010 são 274 línguas indígenas faladas hoje em nosso país! Que língua 

ou línguas indígenas seriam privilegiadas? E quem iria elaborar as provas nessas línguas? 

E, na verdade, não creio que isso seria, de fato, desejável porque, em primeiro lugar, dado 

a eficácia das políticas linguísticas de erradicação de línguas indígenas no Brasil, não é 

em nada desprezível o número de jovens indígenas que são, hoje, monolingues em língua 

portuguesa, ou que são bilíngues, mas com um conhecimento apenas parcial das línguas 

tradicionais de seus povos. E, em segundo, é que não podemos perder de vista que a 

Unicamp não é uma universidade indígena; ela é uma universidade que tem reservas de 
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vagas para indígenas, o que é diferente. Os ingressantes indígenas terão que seguir os 

currículos normais que todos os outros alunos de seus cursos seguem. E os conteúdos 

desses currículos são ministrados em língua portuguesa! Então, eu acho que a política da 

Comvest está absolutamente correta em elaborar a prova do Vestibular Indígena em 

português.   

 

Mariana: Que medidas a senhora acha que deveriam ser adotadas para oferecer 

melhores condições para os candidatos indígenas? E após o ingresso na universidade?   

Teca: Para que os candidatos indígenas tivessem melhores condições de se sair 

bem no nosso vestibular seria fundamental que houvesse muito investimento para garantir 

a qualidade do Ensino Fundamental e Médio ofertado para esses alunos, seja em aldeias 

ou fora delas. E, de certa maneira, é nisso que a Unicamp está apostando: os alunos 

indígenas que ingressarem em seus cursos de licenciatura estarão mais aptos a contribuir 

para a melhoria da qualidade de ensino para crianças e jovens de suas comunidades 

quando a elas regressarem. E, após o ingresso, uma das medidas para garantir um bom 

desempenho dos alunos indígenas em seus cursos, é o oferecimento, que já vem 

acontecendo, de apoio linguístico no que se refere ao português acadêmico. Porque o 

problema não é o português no vestibular: isso é um falso problema. O problema é 

desconhecimento de práticas dos ingressantes indígenas comunicativas acadêmicas, uma 

questão que, diga-se de passagem, também aflige vários ingressantes não-indígenas da 

Unicamp! Porque a dificuldade maior reside no fato de que a língua portuguesa que os 

alunos, via de regra, conhecem e sabem usar é um português corriqueiro, do dia-a-dia, da 

compra e venda, das relações familiares, da música, do namoro, da carta, do bilhete, do 

WhatsApp etc. Mas, quando chegam na universidade, eles se deparam, principalmente, 

quando o que está envolvido são práticas letradas, com um outro português, com o 

português acadêmico, com o qual não estão familiarizados. Vários deles têm que ler, 

entender e fazer resenhas de Foucault! Esse foi o motivo pelo qual o Departamento de 

Linguística Aplicada do IEL propôs a disciplina LA085 – Letramentos Acadêmicos para 

Universitários Indígenas I, que vem sendo oferecia para os ingressantes indígenas da 

Unicamp. E tem a questão do letramento digital, também, que interfere muito. De um 

modo geral, os alunos indígenas são exímios usuários do WhatsApp, ele me dão aula de 

WhatsApp, assim como vocês. Eles já chegam com essa competência, com essa 

habilidade, mas se colocar um teclado, um computador, um notebook na frente deles, aí  

complica, porque não conhecem o Word, não sabem “cortar e colar”, não sabem identar 
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uma citação, não sabem fazer essas coisas. E essas são habilidade necessárias aqui na 

universidade. 

Mas, há que se pensar, além disso, que esses ingressantes também precisam “de 

um tempo” para se familiarizarem com os diferentes tipos de práticas socioculturais 

existentes no meio universitário, já que elas podem ser, muitas vezes, até antagônicas com 

as práticas socioculturais em voga em suas comunidades de origem. E, claro, isso 

demanda um período de adaptação. Esse é o motivo pelo qual a Pró-Reitoria de 

Graduação formou um comitê especial para elaborar um projeto, em andamento, que está 

sendo denominado “Percurso Formativo para Ingressantes Indígenas”. A proposta que é 

que esses ingressantes, mais à frente, antes de começarem a frequentar as aulas de seus 

respectivos cursos de graduação, façam algumas disciplinas introdutórias para terem 

melhores condições de permanecer em nossa universidade.  

 

Michele: Algo como o PEC-G (Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação),  por exemplo? 

Teca: Não exatamente, mas o princípio é mesmo. Os alunos indígenas, ao 

começarem a frequentar os seus cursos, porque, por exemplo, não entendem os textos que 

têm que ler e as tarefas que lhes são solicitadas, vêm sofrendo discriminação. Vários deles 

me relataram que os colegas não querem que tê-los como membros de seus grupos de 

estudos porque julgam que eles não contribuem em nada. Outros relataram terem sido 

discriminados por alguns de seus próprios professores por não terem sido capazes de 

elaborar resenhas adequadamente dos textos que deveriam ler. E é importante enfatizar 

que a questão não se resume a dificuldades com o português acadêmico. Os ingressantes 

indígenas em cursos da área de Exatas, por exemplo, têm sofrido muito com as exigências 

no que se refere ao conhecimento matemático exigido. Se Cálculo I é um terror para todos 

os alunos de Exatas da Unicamp, para os alunos indígenas não é diferente, principalmente 

quando se considera o ensino precário que muitos tiveram antes de entrar na universidade. 

É por isso que esse projeto de um Percurso Formativo também inclui uma disciplina que 

visa ao aprofundamento de seus conhecimentos matemáticos. É preciso sublinhar que 

Pró-Reitoria de Graduação tem sido muito sensível para com essas necessidades, 

disponibilizando bolsistas PEDs e PADs para nos apoiar nessas disciplinas introdutórias. 

Ela tem, inclusive, buscado doações fora da universidade de equipamentos (tablets, 

notebooks) que nos ajudem a desenvolver o letramento digital junto aos alunos indígenas, 
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de preferência antes de começarem a fazer as disciplinas de seus cursos porque sem essa 

competência fica muito difícil para eles acompanharem essas disciplinas.  

 

Mariana: Ia comentar quando a senhora falou do Foucault, nós, alunos não-

indígenas, também temos muita dificuldade para ler esse tipo de texto. Me lembro de 

quando entrei na graduação e comecei a fazer a investigação científica, tinha que ler o 

Freud, e eu pensava: “Não estou entendendo nada. Volta tudo!”. 

Teca: Esse tipo de dificuldade todos temos. Lembro quando entrei na Pós-

Graduação e, já era mais velha, já tinha filhos grandes, entrei e fui fazer um curso com a 

Eni Orlandi, de Análise do Discurso. Ela nos deu o Pêcheux para ler. E eu já não era 

menina, eu era já uma senhora, e não entendi nada. Meu marido era professor da 

Faculdade de Educação, cheguei em casa e falei: “Não entendi nada que a Eni falou, já 

estou na segunda aula, saí do jeito que eu entrei”. Ele me disse: “Pergunta, sua tonta!”. 

Eu falei: “Não consigo nem formular uma pergunta, porque eu não sei o que é que eu não 

entendo”. Na aula seguintes falei para ela: ‘Eni, não estou entendendo nada disso aqui, 

para mim discurso é subir em banquinho e ficar falando em praça pública... Eu não sei o 

que você o que você está querendo dizer, quando fala de “recorte”, de 

“interdiscursividade”, não tenho ideia’. Ela falou: ‘Teca, calma, com o tempo você pega’. 

Porque tinha os “entendidos” ali, meia dúzia, três ou quatro alunos sabidos que 

conversavam com ela, o resto ficava só olhando. E aí eu falei pra ela: “Vou fazer como 

ouvinte, vou trancar essa disciplina. Você deixa? E aí no semestre que vem eu me 

matriculo novamente”. E ela deixou. Depois da segunda disciplina que fiz de Análise do 

Discurso, com o Sírio Possenti, continuei não entendendo muito, mas já foi melhor. Foi 

só na terceira disciplina da área de Análise do Discurso que comecei a entender os 

conceitos básicos, e lembro então de ter pensado: “Ah, mas esse conceito é só isso?” Aí 

me dei conta que o problema não era só conseguir entender, era preciso saber falar sobre 

o assunto de um jeito “chique”, era preciso dominar a metalinguagem das áreas.  

Então, o discurso acadêmico vai chegando a conta gotas, e aluno precisa de um 

tempo, não só para entender os conceitos, mas também para dominar o discursos das 

diferentes áreas. A primeira vez que você lê um texto, você não entende; na segunda você 

entende um pouco; na terceira você começa a entender mais, aí você lê alguém que se 

refere àquele autor, que faz uma síntese das ideias dele e, depois de uns anos, se você 

voltar para o texto original, você vai pensar “Poxa, não era tão difícil assim!”, mas a 

construção do conhecimento demanda tempo. Com os alunos indígenas acontece 
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exatamente o mesmo. E acho que o problema não é com os alunos, o problema é nosso, 

dos professores que não se lembram mais da própria dificuldade que tiveram quando 

ingressaram na universidade. Acho insensato dar Freud, Pêcheux para um ingressante. 

Mas, se é preciso dar mesmo então, seria preciso que o professor gastasse um bom tempo 

lendo, destrinchando aquele texto com os alunos, mas não é isso geralmente o que 

acontece. Então quando pegamos os programas, não só no IEL, mas os programas das 

diferentes disciplinas que os alunos indígenas estão cursando para preparar material para 

trabalhar com eles na LA085, nos deparamos, nas referências bibliográficas, com 

Wittgenstein, autores desse tipo, já no primeiro semestre. E precisava disso? Não seria 

possível jogar esses textos mais complexos um pouquinho mais pra frente? Não seria 

possível os professores darem, antes, autores que falam sobre essas obras mais difíceis, 

para que o aluno puder se familiarizar, por uma terceira via, com as ideias ali presentes e 

depois chegar nos textos originais?  

 

Michelle: Como um professor de graduação lida com a cosmovisão indígena? Em 

que medida os conhecimentos devem ser reformulados na graduação para que façam 

sentido para os indígenas? 

Teca: impossível falar de “cosmovisão indígena” de forma generalizada, como se 

todos os povos indígenas tivessem a mesma visão de mundo... Mas eu posso falar um 

pouco sobre o que eu avalio como sendo alguns denominadores comuns que pude 

observar entre os povos indígenas acreanos com os quais convivi por duas décadas. São 

pouquíssimos os professores da Unicamp que trabalharam ou trabalham com povos 

indígenas, então para a imensa maioria deles o primeiro contato com membros desses 

povos é quando os encontram em suas salas de aulas. Se eu pudesse dizer algo para esses 

professores, eu diria para que eles não se deixarem enganar pela “aparência” desses 

alunos – à primeira vista, eles podem parecer como qualquer outro aluno: usam jeans, 

celulares, falam português... E daí para os professores acharem que os alunos indígenas 

conhecem, entendem o nosso modo de se comportar no mundo acadêmico ocidental é um 

passo! E por isso surge o estranhamento quando eles não se comportam como se esperava. 

Outro dia eu estava conversando com um professor que me disse o seguinte: “Mas, Teca, 

o problema é que eu nunca sei se os alunos indígenas estão entendendo o que estou 

falando ou não. Eles não perguntam nada, não expressam suas dúvidas em sala de aula...”. 

Eu disse a ele que, no Acre, um jovem indígena jamais interromperia, por qualquer 

motivo, a fala de um velho, que é considerado um sábio naquele contexto. Se um ancião 
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quiser falar por horas, ele vai falar e ninguém vai pedir para ele explicar melhor o que 

estava dizendo ou fazer uma pergunta. Esse comportamento seria, culturalmente, muito 

desrespeitoso. Vai daí que é possível que os alunos estejam observando essa mesma 

etiqueta interacional em sala de aula: não se interrompe um professor, um sábio! A 

interação professor-aluno em sala de aula nos moldes como estamos acostumados, isto é, 

com os alunos interrompendo o professor para fazer apartes, comentários, ou pedir 

esclarecimentos, é motivo para estranheza para muitos alunos indígenas.  

Outra questão relevante é o estilo de aula que, de um modo geral, não é mal visto 

por nós, mas que deixa vários alunos indígenas desconfortáveis. Sabe aquele tipo de aula 

em que o professor atua como se estivesse num palco “entretendo” seus alunos –  a aula 

show? Eu percebia isso durante minhas observações em salas de aulas em escolas 

indígenas no Acre: eu quase nunca via longas aulas expositivas dadas para a turma toda. 

No mais das vezes, os professores indígenas davam uma rápida explicação para todos, 

em tom de voz baixo, e aí rapidamente passava a dar atenção individual aos alunos, indo 

de carteira em carteira, conversando baixinho com cada um dos alunos em particular. A 

preferência por esse estilo de ensinar ficou evidente para mim também quando eu levei 

quatro professores indígenas do Acre, que haviam vindo para a nossa região para fazer 

um curso de apicultura, para assistir algumas aulas de línguas estrangeiras no CEL da 

Unicamp. Como eles haviam se alfabetizado já adultos, a escrita era, de certa forma, ainda 

uma novidade fascinante. Então, marquei um horário com a professora de hebraico, de 

japonês e de russo, para que eles pudessem entrar em contato com outros tipos de alfabeto. 

Eles adoraram a experiência na sala de aula das professoras de russo e de hebraico, mas 

uma coisa me chamou a atenção: depois que eles assistiram um pouco da aula de japonês, 

eles pediram para a professora, que à época era a Emiko, se ela podia, depois da aula, 

ensinar a eles um pouco mais sobre os alfabetos da língua japonesa. Terminada a aula, 

eles subiram para a sala da Emiko. E eu fiquei no térreo esperando. E demora e demora, 

eu esperando lá em baixo e nada deles voltarem... Aí resolvi ir até lá, a porta da sala está 

aberta e eu pude presenciar uma cena muito interessante: a Emiko estava sentada com 

uns cartazes em cima da mesa, falando baixinho, bem baixinho, e os quatro em volta dela 

só prestando atenção no que ela dizia enquanto apontava para as letras dos alfabetos. Era 

tanto o silêncio que dava pra ouvir uma mosca... Eu pensei que iria ver aquela aula show, 

aula “dinâmica” que a Teca, as professoras de russo e hebraico gostam de dar, sabe? 

Powerpoint, muito agito, muito barulho. Não, o maior silêncio na sala... Essa nossa aula 

show, na qual, inclusive, solicita-se o tempo todo a participação pública dos alunos, é 
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desconfortável, não faz sucesso com eles. Nem com os alunos orientais, diga-se de 

passagem... Quem me ensinou isso foi um doutorando coreano que assistia minhas aulas 

para coletar dados para a tese dele, e um dia ele chegou pra mim e disse: “Professora 

Teca, quando a senhora quiser que algum aluno coreano participe, a senhora  não pergunta 

assim, para a classe inteira: ‘Quem descobriu o Brasil?’ – vamos supor que eles estava 

lendo um texto sobre a descoberta do Brasil – porque ele não vai levantar a mão, não vai 

se voluntariar. A senhora tem que chegar, e dizendo o nome dele, perguntar: ‘Fulano, 

quem descobriu o Brasil?’ Aí ele está autorizado a responder”. Você tem que nomear o 

aluno coreano para ele responder. Então o que que acontecia? Eu não nomeava ninguém, 

aí os europeus, os alemães, os franceses, os americanos tentavam chamar minha atenção: 

“Foi Pedro Álvares Cabral!” E os alunos coreanos quietos, impassíveis. Porque essa coisa 

de demonstrar publicamente que se  detém o conhecimento é muito valorizado nas 

sociedades ocidentais. Inclusive, os professores tendem a penalizar, algumas vezes 

inconscientemente, alunos tímidos, que não participam muito da aula. Não participar é , 

muitas vezes, uma questão de temperamento, mas no nosso imaginário, o bom aluno é 

aquele que participa, aquele que fala, aquele que é extrovertido, que exibe seu 

conhecimento. O que é quietinho nem sempre é bem avaliado – nós temos até “nota de 

participação”. Bom, para os alunos indígenas que eu conheci no Acre, assim como para 

os orientais, não é de bom tom você ficar se exibindo a  todo momento na sala de aula, 

como também não é adequado demonstrar desconhecimento em público, por isso eles 

tendem a não fazer perguntas na sala de aula. Termina a aula, ele vem para você e 

pergunta: “Professora, o que é isso? Não entendi isso aqui”. É no privado, no particular. 

Essa lógica parece ser a que orienta o comportamento de muitos alunos coreanos e 

japonês, mas também indígenas, em sala de aula.  

Outra diferença cultural que pode se manifestar em sala de aula tem a ver com o 

conhecimento como exclusividade de alguns, que é algo muito das sociedades não 

indígenas. Nós é que valorizamos o intelectual, o especialista, o expert. Nas comunidades 

indígenas que eu conheço isso tende a não ser tão valorizado, muito pelo contrário: o 

conhecimento deve ser partilhado. Se eu sei fazer canoas muito bem, então tenho que 

ensinar os outros a fazer canoa tão bem quanto eu faço, porque dessa competência 

depende o bem-estar da comunidade. Não adianta ter o conhecimento só para si, a não ser 

o conhecimento metafísico, aí é diferente, conhecimento do xamã, mas não o 

conhecimento do dia-a-dia. É mal visto uma pessoa que não compartilha o seu 

conhecimento. Logo que eu cheguei no Acre Indígena eu tive muitos problemas com a 
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incompreensão que meus alunos pareciam ter do conceito de “cola”, porque não sabia  

dessa máxima cultural de que o conhecimento tem que ser compartilhado. Eu dava prova 

e quando via estava todo mundo junto com o que sabia mais copiando as respostas dele! 

O que sabia mais chegava até a virar sua prova para ajudar os colegas a copiarem mais 

facilmente... Lembro de uma vez em que eu queria fazer mesmo uma avaliação para saber 

o que precisava ser retomado, então disse para eles: “Gente, eu quero saber o que vocês 

aprenderam, o que vocês ainda não aprenderam porque aí vou poder melhorar o meu 

ensino. Vamos fazer essa provinha, esse exercício, cada um sozinho?” Eles me 

responderam: “Vamos, professora!”. Não passaram nem dez minutos e eu comecei a ouvir 

barulho de cadeiras sendo arrastadas de modo que fosse possível chegar perto daquele 

que sabia mais, e aprender junto com ele. Depois, conversando com os antropólogos, fui 

entender melhor essa questão e relaxei. Então, essa coisa de ter o conhecimento para sim 

apenas, sem compartilhá-lo, não é algo muito natural para os povos indígenas com os 

quais eu convivi no Acre. Outra coisa: eles trabalham muito bem em dupla, muito bem 

em pequenos grupos, justamente porque quem sabe mais pode ensinar quem sabe menos, 

isso é muito natural. Então, seria ótimo se os professores incentivassem esse tipo de 

dinâmica na sala de aula e não insistir tanto no “trabalhem sozinhos, cada um por si”.  

Agora, esses exemplos que eu dei devem ser considerados com um grano di sale. 

Em primeiro lugar porque eles dizem respeito a um grupo muito específico de indígenas 

e podem não corresponder às matrizes culturais dos ingressantes indígenas na Unicamp. 

Pode ser que nada do que eu disse anteriormente se aplique a vários deles. E, em segundo, 

é preciso levar em conta que a maior parte desses ingressantes fez sua escolarização em 

ambientes urbanos e, por isso, podem já ter desenvolvido pragmáticas de contato: eles 

seguem a pragmática indígena quando estão em suas comunidade, mas aprenderam que 

na “escola do branco”, o modo “apropriado” de se comportar é outro. De qualquer 

maneira, seria muito bom se os professores da nossa Universidade, sempre que se 

deparassem com algum comportamento por parte de um aluno indígena que lhe causasse 

estranhamento, conversasse com esse aluno em particular para tentar entender se, na base 

do seu comportamento, estaria uma incongruência entre a etiqueta interacional que ele 

estava observando e a nossa. 

Bom, a outra parte da sua pergunta era “Em que medida os conhecimentos devem 

ser reformulados na graduação para que façam sentido para eles?”. Acredito que essa seja 

uma questão que não se coloca, porque ela implica dizer que nós teríamos que reformular 

nossos cursos para eles e, como eu já disse anteriormente, não é essa a proposta da 
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Unicamp. A Unicamp não se propôs a abrir cursos para indígenas, pelo menos não até 

agora: o que ela fez foi abrir vagas para indígenas nos seus cursos já existentes. É 

diferente, por exemplo, das licenciaturas indígenas na Universidade Federal de Minas 

Gerais, na Universidade Federal de Goiás, em Dourados. Esses são cursos licenciatura 

criados especificamente para alunos indígenas. Nesses casos, aí, sim, você tem condições 

de criar um currículo específico. Mas na nossa universidade, a proposta não é essa, ele 

vai entrar em cursos já existentes, portanto não tem como reformular os currículos de 

graduação. Claro que alguma adaptação sempre é possível fazer, e é justamente isso o 

que a nossa universidade vem tentando fazer com o seu projeto de Percurso Formativo.  

 

Mariana: A senhora afirma em sua dissertação de mestrado que, embora o ensino 

de português possa contribuir para a manutenção da posição subalterna que o indígena 

ocupa na sociedade nacional, pode também ter uma função libertadora, já que, por meio 

da língua portuguesa, enquanto língua oficial, é possível conhecer melhor seus direitos 

de cidadãos, aproveitar espaços que lhes são negados, difundir suas manifestações 

culturais e fazer reivindicações. Nesse sentido, ingressar na universidade, apesar de um 

direito de todos, é também uma conquista. Contudo, esse ingresso pode se transformar 

em uma experiência ruim para o aluno devido a preconceitos. Pensando no preconceito 

linguístico, que medidas a senhora acredita que deveriam ser tomadas pela universidade 

para a inserção do aluno indígena no contexto acadêmico da língua portuguesa? E como 

essas medidas deveriam ser adotadas, de forma a respeitar a individualidade do sujeito, 

sua língua materna, cultura e vivências? 

Teca: Então, não sei se a questão que você coloca do preconceito linguístico-

cultural afeta exclusivamente o aluno indígena. Sabemos que muitos alunos não-

indígenas também sofrem com esse tipo de discriminação, não é? Eu acho que no 

primeiro ano, pelo menos, os professores poderiam ser tolerantes com relação à escrita 

de textos em português indígena, por exemplo, ou com a escrita do aluno não-indígena 

no português não muito acadêmico. O professor tem que entender que o aluno vai “chegar 

lá”, mas que isso leva um tempo. Esse aluno precisa ter a possibilidade de ter mais contato 

com textos acadêmicos, antes que “cobranças” lhe sejam feitas. Então, acho que maior 

tolerância com relação a essas formas de dizer em português que não correspondem ao 

português acadêmico é algo que seria bem vindo.  

Ele chega mesmo, quando chega no quarto ano ele já está “falando difícil”, já está 

“escrevendo difícil” ((risos)). Ele aprende o tal discursos acadêmico, mas demora um 
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pouquinho, não é do dia para a noite. Então a mesma coisa com relação aos alunos 

indígenas. Quanto ao fato dos alunos bilíngues, dos alunos que têm outra língua como 

língua materna, isso se torna ainda mais importante, porque esse aluno vai ter mais 

dificuldades ainda. Textos escritos em um broken portuguese não tem importância, desde 

que ele esteja se esforçando, dá para ter um pouco mais de tolerância. Na Geografia os 

professores estão fazendo isso, estão colocando PEDs34 ou outras pessoas para 

acompanhar os alunos, ler os textos com eles e ajudar na redação das resenhas, dos 

trabalhos. Mas sempre vai ter professor que vai dizer: “Ah, mas ele não escreveu isso”, 

mas é claro que não, ele escreveu com ajuda, mas qual o problema? É uma forma de 

aprender; deixa ele aprender com um pouquinho de ajuda agora, até ele ganhar 

autonomia. 

 

Michelle: Na sua tese de doutorado, a senhora diz que um professor-índigena a 

procurou, porque tinha o projeto pessoal de aprender a língua de seus pais e avós para 

ensiná-la em sua escola. A senhora aceitou ajudá-lo e pensou que seria “Canja… Sopa no 

mel”, mas que na verdade foi uma tarefa difícil, “cheia de sombras e dúvidas”. A senhora 

também comenta ter sido ingênua, não ter percebido de imediato o quão complexa seria 

aquela tarefa. Pensando no contexto da licenciatura em Português LE/L2 e da pesquisa 

na mesma área, quais são os cuidados que nós, enquanto pesquisadores e professores de 

língua portuguesa, devemos tomar ao ensinarmos a língua, de modo  a não olharmos para 

esse trabalho de forma ingênua? 

Teca: Acho que os cuidados dizem respeito a diferença culturais que não sabemos 

que estão ali, não sabemos que estão em jogo. Eu era uma professora de inglês e de 

português para estrangeiros muito experiente, tinha quinze anos de prática. Então cheguei 

no Acre Indígena e pensei: “Ah, isso aqui vai ser  canja... Basta eu trazer tudo que eu sei 

de ensino de inglês e de português para estrangeiros e colocar em prática aqui”. Ledo 

engano! Porque tinham muitas outras variáveis que não batiam muito com aquele 

conhecimento que eu tinha trazido, com as estratégias de ensino que conhecia. Se vocês 

leram a tese, tem lá um episódio com os Apurinã, no qual eu quis ensinar a eles como 

fazer um diálogo na língua Apurinã para um material didático dessa língua como L2. Eu 

seguia à época os princípios do nocional-funcionalismo, do ensino comunicativo, então, 

eu queria fazer um material didático assim bem “moderno”. E levei como exemplo um 
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diálogo de um livro de português para estrangeiros, acho que era até o da Beth Fontão35. 

Esse diálogo era para ensinar as pessoas a se cumprimentarem em português quando 

chegassem na casa de alguém: “Oi, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem, tudo bom”. 

Mostrei o tal diálogo para os dois professores Apurinã e disse:  “Isso é um exemplo, agora 

podemos fazer um diálogo em língua Apurinã com as pessoas chegando e se 

cumprimentando”. Eles leram o diálogo, olharam a ilustração que o acompanhava e 

aquilo deu um mal estar neles! Eu percebi de imediato porque eles ficaram um tempão 

conversando na língua deles com um semblante sério. Até que um deles chegou para mim 

e disse: “Professora, não dá pra fazer isso, não”. Aí eu falei, “Como é que é que vocês se 

cumprimentam?”, porque entendi que eu tinha “pisado na bola”.  

Os Apurinã, quando chegam na casa de alguém, eles me explicaram, não podem 

tomar a palavra; quem toma a palavra é o dono da casa, que é vista como a pessoa com 

maior autoridade nessa situação. Então, quando chegam na casa de alguém, ele ficam 

rondando por ali até o dono da casa reconhecer a sua presença e tomar a iniciativa de 

mandar a pessoa entrar e abancar (agachar). E é só depois disso que quem chegou pode 

responder à(s) pergunta(s) que lhe forem feitas.  Quem vai perguntar se o outro está bem 

é o dono da casa. Mas, para mim, era tão óbvio que quem chega pode iniciar a 

conversação, porque em inglês era assim também (“Hi! Hello! How are you? Fine and 

you?”), que eu achei que isso era universal. Mas para os Apurinã quem tem direito ao 

primeiro turno é sempre o dono da casa. Então, são com questões como essa, de diferenças 

culturais, que nós devemos ter cuidado. Eu acredito que se vocês tiverem pelo menos a 

sensibilidade para perguntar: “Como é que vocês se cumprimentam?”, “Assim é como 

nós nos cumprimentamos, e vocês? ”, principalmente para aquelas culturas que são mais 

distantes, você já vai estar criando condições de ensino mais respeitosas, menos 

assimétricas.  

As diferenças culturais precisam ser trabalhadas, discutidas em sala de aula para 

que tanto os alunos quanto o professor passem a conhecê-las, porque elas não estão em 

nenhum manual. O importante, portanto, é insistir na pergunta: “Na minha cultura, a gente 

age assim, como é no seu país, na sua comunidade? Como as pessoas agem numa situação 

desse tipo?” “Isso aqui funciona assim... funciona assim também na sua comunidade?”. 

Essa é uma estratégia que pode evitar que vocês se coloquem em situações 

                                                 
35 Livro didático Fala Brasil, escrito por Pierre Coudry e Elizabeth Fontão do Patrocínio, e publicado pela 

Pontes Editores, em 1989.  
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constrangedoras como aconteceu comigo ou que vocês corram o risco de silenciar o aluno 

porque ele pode ter vergonha de apontar a diferença. Promover reflexões como essa, 

enfim, pode ajudar vocês a fazer um ensino culturalmente mais significativo. 

 

Mariana: A senhora pode comentar com a gente como está sendo o momento de 

pandemia para os indígenas que fazem graduação, levando em consideração o letramento 

digital e o EAD36? 

Teca: Está sendo muito difícil! Muitos dos veteranos indígenas tiveram que voltar 

para suas comunidades e a maior parte dos ingressantes de 2021 nem chegou a vir para 

Campinas.  Vários deles estão tendo muita dificuldade para acompanhar as disciplinas 

remotamente por conta, sim, daquele problema com o letramento digital, mas não só: 

muitos não têm equipamentos adequados (tablets, notebooks) e estão tendo que escrever 

seus textos no celular e eles têm relatado muitos problemas para assistir às aulas e acessar 

o material disponibilizado on-line. 

 

Michelle: Para finalizar, como a senhora avalia, de um modo geral, o ingresso e 

a permanência de alunos indígenas na Unicamp?   

Teca: Eu avalio positivamente. Claro que muito coisa ainda precisa ser 

melhorada, porque nós estamos apenas começando essa experiência, está todo mundo 

tateando, ninguém sabe – nem eles, nem nós – muito bem como fazer a coisa toda 

funcionar devidamente, então é uma aprendizagem em conjunto. Agora, eu gostaria de 

terminar essa nossa conversa, apontando uma questão que todos nós precisamos ter claro: 

o acesso ao ensino superior é um direito dos povos indígenas, mas é não é uma obrigação. 

Não podemos pensar que todos os indígenas agora têm que fazer faculdade. Faculdade é 

para alguns. Não porque seja um direito de poucos, mas acredito que nós, de certa forma, 

“endeusamos” demais a universidade: têm pessoas que tem outros talentos e que são 

muito felizes na vida sem fazer faculdade, fazendo outras coisas. O conhecimento 

acadêmico é bom, claro, mas acho que passou a ser uma exigência para o ser humano 

quando não deveria ser. Existem diversas pessoas muito competentes, muito capazes, 

realizando trabalhos muito produtivos, que não querem, não precisam, ou não tiveram a 

oportunidade de fazer faculdade e levam uma vida plena, contribuindo muito para o 

mundo em que vivemos . Então, não é todo cidadão indígena que precisa vir para a 
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universidade, porque tem grandes lideranças indígenas que não fizeram faculdade 

alguma, e nem têm intenção de fazer, e têm uma função importantíssima dentro do 

movimento indígena, dentro das suas comunidades, fazendo uso de outros 

conhecimentos. O acesso ao conhecimento produzido na universidade é um direito do 

cidadão indígena, certamente, mas apenas se ele desejar obtê-lo. 

 

Mariana Musse Furtado é graduada em Letras pela Universidade Estadual de Campinas 

- Unicamp. Mestranda em Estudos Linguísticos: Linguística Aplicada com ênfase em 

tradução, pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Se interessa pelos estudos 

de tradução, tradução intersemiótica, estudos contemporâneos da linguagem e tecnologia. 

Realiza pesquisa na área de tradução intersemiótica e audiovisual, com foco em 

audiodescrição. 

 

Michelle Gomes dos Santos é graduanda em Letras pela Universidade Estadual de 

Campinas - Unicamp. Atua, desde 2020, como professora de literatura do Cursinho 

Popular Dandara dos Palmares. Se interessa pelas áreas de estudos de gênero, cinema, 

análise do discurso, além de português como segunda língua, língua estrangeira e língua 

de acolhimento. Atualmente realiza pesquisa nas áreas de humor, gênero e cinema, 

utilizando a Análise do Discurso de linha francesa como aparato teórico-metodológico. 
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SENTIDOS, CONCEITOS E PRÁTICAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM 

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO NO BRASIL: UMA 

CONVERSA SENSÍVEL COM ROSANE AMADO 

 

Louise Hélène Pavan 

Luisa Ghidotti Souza 

 

Um dos maiores desafios do ensino-aprendizagem é transpor as teorias, tão 

amplamente discutidas nos territórios da academia, para o cotidiano educacional. Há 

pouco, o Brasil começou a pensar em uma política democrática para a educação e, 

subitamente, tivemos os espaços físicos das escolas limitados por conta das medidas 

sanitárias demandadas para evitar a propagação do coronavírus. 

Em que momento paramos para refletir sobre o que está acontecendo, em meio 

a esse cenário, com o ensino de português para falantes de outras línguas, como indígenas 

e refugiados? Sujeitos historicamente marginalizados que precisam continuar 

(re)existindo, mesmo durante a pandemia. Sobre isso, a abordagem do Português como 

Língua de Acolhimento (PLAc) tem muito a nos ensinar. Sobre a necessidade em se 

aprender uma língua. Sobre as possibilidades que professores e professoras têm para 

ensinar uma língua adicional, participando de um momento que pode ser determinante 

para que o aprendiz escape do lugar vulnerável em que se encontra. 

Esse é um campo de reflexão, o qual a Profa. Dra. Rosana de Sá Amado ocupou 

e ocupa desde seus primeiros contatos com a área de Português como Segunda Língua, 

transformando as pesquisas em práticas e as práticas em pesquisas para compreender 

como a sala de aula funciona quando se transforma em um espaço de acolhida. Nesta 

entrevista, ela conta um pouco sobre sua trajetória, discorre sobre o papel do(a) 

professor(a), conta como o PLAc interfere nas relações e nos conteúdos no interior da 

sala de aula e desenvolve algumas reflexões acerca da colonialidade da língua possíveis 

de se fazer a partir de experiências com ensino de português para imigrantes, refugiados 

e indígenas. 

 

Louise: Conte-nos um pouco sobre sua trajetória acadêmica até tornar-se 

pesquisadora na área da Linguística Aplicada e docente da FFLCH (USP). Qual 

experiência em sua formação lhe despertou o interesse em estudar línguas indígenas e 

português como segunda língua? 
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Rosane: Comecei a graduação com 18 anos, em um curso com dupla habilitação 

em português e árabe. Ingressei em árabe pelo vestibular, sempre tive muita vontade de 

estudar essa língua, de conhecer a cultura e, por isso, optei por esse bacharelado. Apesar 

disso, minha graduação foi bastante diversificada, fiz várias optativas em cultura chinesa, 

literatura armênia, literatura grega. Foi um percurso bem eclético. 

No último ano do curso, resolvi fazer uma disciplina sobre línguas indígenas: “O 

Tupi e Sua Descrição”, com o professor Waldemar Ferreira Netto. Quando terminei o 

curso, decidi dar um tempo da Academia. Fiquei um ano trabalhando em outras áreas, até 

que resolvi retornar à Universidade para concluir minha licenciatura. Depois, optei por 

ingressar no mestrado. Como eu tinha feito duas disciplinas de tupi, fui procurar o 

professor Netto, que estava oferecendo vagas na área de descrição de línguas indígenas. 

Prestei o processo seletivo e fui aprovada. Comecei a trabalhar com a descrição inédita 

de uma língua indígena falada por uma comunidade do Maranhão, os Timbira, os 

Pykobjê-Timbira, os Gavião-Pykobjê. 

Durante o mestrado, fiz a descrição da fonologia da língua, já que ainda não havia 

nenhuma, e, no doutorado, trabalhei com a descrição sob uma interface em 

morfofonologia. Fiquei praticamente sete anos estudando essa língua. No finalzinho do 

meu doutorado, já bastante envolvida com o trabalho nestas comunidades indígenas, 

estava interessada no ensino de português para indígenas. Foi quando surgiu, ainda no 

último ano de doutorado, a oportunidade de realizar um concurso para docente na USP, 

por meio do qual comecei a lecionar na área de português, e resolvi voltar minha pesquisa 

para o português para indígenas, dando continuidade ao projeto e ao contato que eu já 

tinha com as comunidades. 

Para mim, era tudo muito novo. Eu não tinha ideia de como era trabalhar com 

português para falantes de outras línguas. As oportunidades que tive na USP de atuar 

dentro desse contexto eram todas relacionadas aos cursos de português para estrangeiros, 

ministrados no centro de línguas e voltados para a comunidade da USP: alunos 

intercambistas e professores que vinham por meio de convênios. Com isso,  entre 2005 e 

2006, comecei a trabalhar no centro de línguas e passei a fazer leituras e pesquisas a 

respeito dessa área de ensino. 

Essa oportunidade levou-me a orientar, pela primeira vez, estudantes de mestrado 

na área que passamos a chamar de Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL). 

Optei por essa denominação justamente para incluir os indígenas. Não podíamos usar 

“português como língua estrangeira” e considerar os indígenas como estrangeiros no 
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próprio país. Então, a ideia era usar o termo “falantes de outras línguas”, uma 

denominação que já estava sendo usada há algum tempo. 

 

Luisa: Como surgiram seus interesses na área de migração, levando-a a atuar 

com a Missão Paz e com a Prefeitura de São Paulo? 

Rosane: Eu já vinha acompanhando o que estava acontecendo em relação às 

migrações e às questões dos refugiados, desde 2010, quando houve o terremoto no Haiti, 

e uma grande quantidade de haitianos começou a migrar para o Brasil e para outras 

regiões do mundo. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a guerra na Síria. Em 

2013, o Brasil abriu condições especiais para os refugiados sírios, e isso resultou em um 

aumento grande de refugiados vindos daquele país. 

Em meados de 2014, recebi dois pedidos de duas organizações diferentes. Um e-

mail de uma coordenadora da Missão Paz e outro do coordenador de uma instituição que, 

infelizmente, não existe mais, o Oásis Solidário. Esta ONG existia dentro da Mesquita do 

Pari e era uma organização que, a princípio, tinha a questão islâmica por trás. Esses dois 

e-mails foram um chamamento para que eu atuasse. Ambos solicitavam a abertura de um 

curso de português para imigrantes e refugiados. Com isso, comecei a entrar em contato 

com colegas, ex-alunos da Letras da USP, para que pudéssemos visitar os locais e pensar 

em como montar os cursos. 

Apesar de ter começado de uma forma bem incipiente, foi uma experiência muito 

rica que retrato em um artigo publicado em 2016, chamado O ensino de português para 

refugiados: caminho para a cidadania37. Eu gostei demais. O curso da Missão Paz 

continua até hoje e através dele mais de cinco mil alunos já foram atendidos. O Oásis 

Solidário teve que encerrar suas atividades, mas suscitou a abertura de vários outros 

cursos na região do Pari, no centro de São Paulo, onde habitam muitas comunidades, não 

só sírias. 

Da mesma forma, minha atuação com a Prefeitura de São Paulo também teve 

início por conta de um pedido feito pelo coordenador que ocupava o cargo na época para 

desenvolver políticas de imigração na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de 

São Paulo. Isso foi no começo de 2017, já na gestão atual, mas os contatos se iniciaram 

antes, em 2015, com esse senhor que trabalhava na prefeitura. Depois que a gestão 

                                                 
37 AMADO, R. S. . O ensino de português para refugiados: caminho para a cidadania. In: SÁ, Rubens 

Lacerda de. (Org.). Português para Falantes de Outras Línguas: interculturalidade, inclusão social e 

políticas linguísticas. 1ed. Campinas: Pontes, 2016, v. 1, p. 69-86. 
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mudou, ele assumiu o cargo de coordenador e sua ideia era aproveitar toda a estrutura da 

prefeitura em relação às escolas municipais que já tinham o funcionamento de algum 

curso de EJA. Posteriormente, a ideia foi ampliada. Assim, a infraestrutura das escolas 

municipais, que, na maior parte das vezes, não têm aulas à noite, poderia ser utilizada 

para capacitar os professores que se interessassem em dar aulas para os imigrantes. Por 

questões burocráticas, saí da coordenação deste convênio, mas os cursos continuam a 

todo vapor, agora todos virtuais por conta da pandemia. 

Em geral, os cursos das Organizações Não Governamentais concentravam-se no 

Centro da cidade e essa iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos, junto da Secretaria 

de Educação de São Paulo, expandiu a oferta de cursos para outras regiões, como a Zona 

Leste, que tem muitos imigrantes e refugiados. Esse projeto começou com poucos 

colégios, em torno de dez, mas agora já tem um número bem maior. Os diretores e 

diretoras dessas escolas acabaram aderindo ao programa Portas Abertas, o que foi muito 

bom. 

 

Louise: Em sua opinião, qual a consequência teórica na escolha de uso dos termos 

Língua Estrangeira, Língua Adicional ou Língua de Acolhimento? O conceito de 

acolhimento não é único, ganhando contornos diferentes a depender da filiação teórica do 

pesquisador. Como a senhora definiria “acolhimento”? 

Rosane: Quando comecei a atuar em português como língua adicional para 

falantes de outras línguas, de fato pouco conhecia sobre a área. Fui estudando, 

pesquisando, indo a congressos, conhecendo colegas que já trabalhavam com isso há 

bastante tempo, na UnB, na Unicamp, entre outras universidades. Assim, fui 

consolidando meus conhecimentos em relação àquilo que considero sobre a área. Orientei 

muitos alunos na pós-graduação, na iniciação científica, e busquei entender o que esses 

termos significariam para mim. 

Em primeiro lugar, Português Língua Estrangeira (PLE) sempre foi um termo que 

me incomodou. Essa denominação não abarcaria os indígenas, que foram minha primeira 

motivação para seguir na área. Então, Português Língua Estrangeira, embora seja o termo 

mais corrente, nunca me deixou contente. Logo, quis instituir na USP um grupo de 

estudos que abrangesse outros falantes, que seria o português para falantes de outras 

línguas. 

Em relação ao termo PLE, há também a questão da estrangeiridade, pois, ao 

colocar este nome, remete-se a algo que é estranho. Estrangeiro: algo que é de fora. Para 
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mim, isso é mais um agravante. Acredito que a língua, qualquer que seja, é para 

comunicação. Então, no momento em que a nomeio como algo estranho a mim, esse 

estranhamento pode trazer mais dificuldades para que eu me aproprie daquilo que me 

permitiria comunicar com o outro. Já Português Língua Adicional (PLA) é um termo que 

me atrai bastante, pelo fato de estarmos adicionando algo. Ele vai contra a ideia de 

subtração. Quando alguém aprende uma língua nova, o desejo é sempre que essa 

aquisição seja por querência, por desejo. Por isso, ao falar em língua adicional, estaríamos 

somando um conhecimento a mais. 

Muitas vezes, na história da humanidade, as línguas foram impostas aos povos. 

Os indivíduos sentiam-se obrigados a aprender uma língua nova. Isso principalmente por 

conta de invasões, como aconteceu no Brasil em que fomos obrigados a aprender 

português. Eu falo “nós” porque me coloco no passado, no momento em que Marquês de 

Pombal editou o diretório que proibia o uso das línguas nativas, em especial a Língua 

Geral, e obrigava que se usasse a Língua Portuguesa. Ou seja, apagam-se, diminuem-se, 

subtraem-se as línguas maternas de povos e de muitos indivíduos, obrigando o uso de 

uma outra. Isso aconteceu em boa parte do mundo invadido e colonizado, como na África, 

em praticamente toda a América, na Oceania e em boa parte da Ásia. 

Então, o termo língua adicional realmente me motiva no sentido de não 

subtrairmos nem apagarmos uma língua, seja ela materna ou qualquer outra língua que o 

indivíduo deseje falar. É sempre o desejo do falante – do aprendente, do adquirente – de 

se comunicar que deve ser preservado. Nesse sentido, PLA é um termo que tenho usado 

com mais frequência, em oposição a PLE. Eu usava antes Português Segunda Língua 

(PL2, P2L, PSL), mas atentei que poderia ser uma terceira, quarta, “n” línguas que os 

falantes já usassem. Então, o termo língua adicional é algo que eu abraço. 

Português Língua de Acolhimento (PLAc) é um termo que comecei a usar em 

2015. A professora Lúcia Barbosa, da UnB, já o usava e ele também tem precedência em 

Portugal. A princípio, eu pensava em PLAc como algo restrito aos imigrantes e 

refugiados. Sempre falo “imigrantes e refugiados”, porque, mesmo sabendo que há uma 

diferença entre o indivíduo que vem por imigração, principalmente laboral, e aquele que 

vem por refúgio, gosto que todos estejam na mesma turma. Não acho interessante que 

haja diferenças de classe, de turma etc. Por isso, uso sempre “imigrantes e refugiados”. 

Enfim, comecei a usar PLAc pela ideia de acolher esses povos, principalmente 

em 2015, quando houve uma elevação muito grande do número de deslocados. Depois, 

comecei a pensar que a ideia de acolhimento deve estar presente sempre, não apenas na 
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sala de aula de português para imigrantes e refugiados, pois, em todas as situações de 

aprendizado de outra língua, o lugar da sala de aula deve ser de acolhida. Esse meu 

posicionamento é decorrente de uma experiência que tive em uma escola municipal de 

São Paulo, a Infante Dom Henrique, em que o termo “acolhida” é muito presente. É uma 

escola de crianças e jovens com vários programas para imigrantes e refugiados. Todas as 

crianças ficam juntas, tanto as falantes de português língua nativa quanto as crianças de 

português língua adicional. A possibilidade de todos aprenderem juntos e sem 

discriminação me fez ver que o PLAc não deve se restringir a uma sala de aula em que 

só haja imigrantes e refugiados e o professor ou algum monitor como únicos falantes de 

português língua nativa. Quanto mais falantes nativos houver, trocando experiências e 

dialetos, melhor. 

O lugar de ensino de língua adicional deve contemplar sempre o entorno. Juntar, 

por exemplo, um curso de português de EJA (Educação de Jovens e Adultos) com um 

curso de português para imigrantes e refugiados seria uma experiência incrível, pois, 

assim, estaríamos reunindo pessoas de falares e de dialetos diferentes. Não diria que isso 

seja uma linha teórica, simplesmente penso que é preciso que nós ouçamos cada 

indivíduo. Arrisco-me a dizer que talvez essa fosse uma forma que Paulo Freire, se 

estivesse vivo, usaria. Isso tem a ver com a pedagogia do oprimido, da autonomia, da 

libertação. Minha ideia é sempre de inclusão; “acolhimento” significa incluir sempre. 

No momento em que se limita uma classe a imigrantes hispanofalantes, exclui-se 

todos os outros imigrantes. No momento em que se coloca uma classe só de refugiados 

sírios, ou só de refugiados ou imigrantes que falam árabe, são excluídos todos os outros, 

que também estariam aprendendo portugês e também estariam compartilhando seu 

conhecimento e aprendendo falares de outras línguas, culturas de outras línguas. Quanto 

mais homogeneidade tiver, pior. Quanto mais diversidade, é muito mais desafiador, mas 

tenho certeza que é mais efetivo. Tenho um amigo que uma vez fez uma citação muito 

interessante: “A diversidade é a assinatura do universo”. Isso é fundamental para pensar 

e praticar o PLAc. 

 

Luisa: Em sua opinião, que importância tem o ensino da língua portuguesa para 

migrantes e refugiados? Como a senhora vê a exigência de comprovação de proficiência 

em português ou da apresentação de aprovação em um curso de língua portuguesa como 

pré-requisito para a obtenção da naturalização? 
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Rosane: A importância do aprendizado do português para imigrantes e refugiados 

é a comunicação. Sentirem-se entendidos e entenderem um ao outro. Isso por ser esta a 

língua majoritária no Brasil e a mais usada nos ambientes em que esses imigrantes 

frequentam ou no lugar em que moram. A comunicação é um desejo de todos nós. É claro 

que muitos deles frequentam os cursos de PLAc com o intuito de trabalhar, de conseguir 

um certificado. Eu acho isso extremamente triste. 

Vivemos em um país, ou em um mundo, em que o documento é mais importante 

que a pessoa. Precisar de um comprovante para dizer “eu falo tal língua”, “eu sou 

proficiente”, ou “eu tenho tal conhecimento” é algo que tenho abominado cada vez mais. 

É claro que é mais fácil eu falar sobre isso estando na posição de docente. Não posso 

deixar de lado todos os títulos que já tenho, mas, ainda assim, advogo que vivamos, cada 

vez mais, em um mundo em que isso não seja obrigatório, em que o certificado não valha 

mais do que a pessoa. A exigência de muitas instituições – até mesmo para a naturalização 

– de um certificado de proficiência é algo extremamente pernicioso. Um certificado de 

língua portuguesa é, para mim, muito mais agressivo, porque estamos considerando que 

o Brasil é um país monolíngue. Não se considera todas as línguas que são faladas e que 

são usadas neste país. Eu sou contra essa concepção de língua nacional. Em qualquer país 

que você vá tentar se naturalizar, até onde sei, é obrigatório ter a proficiência da língua 

majoritária do país. Isso só enfatiza o monolinguismo e o monoculturalismo. Não dá para 

continuarmos eternizando esse tipo de postura. 

Acredito que essa pandemia e a condição de quarentena têm mostrado que esse 

mundo não dá certo e uma das razões é justamente esses monos: monolinguismo, 

monocultura – cultura única. Até mesmo as monoculturas agrícolas não dão certo. A 

diversidade existe em todo o universo e deveríamos nos atentar a isso. Nesse sentido, 

exigir um comprovante em língua portuguesa para que a pessoa tenha a naturalização é 

deixar de lado todas as outras culturas, todas as outras línguas que são faladas no Brasil. 

Infelizmente, isso está cada vez mais presente na sociedade brasileira. Nós temos que 

combater as ideias de unicidade e de igualdade no sentido fascita dos termos. 

Então, a importância de aprender o português, no Brasil, é a mesma importância 

de aprender qualquer outra língua em qualquer outro lugar do mundo. No sentido de me 

comunicar com o outro. O aprendizado em sala de aula deve acontecer por meio de uma 

perspectiva de compartilhamento de diferentes culturas, línguas, dialetos, valorizando o 

que cada um traz, não impondo uma forma de falar e não promovendo a ideia de que os 

alunos precisam desse curso para conseguirem trabalho ou para conseguirem moradia. 
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Não, eles precisam se comunicar. Comunicação é fundamental. E eles já fazem isso. A 

maioria deles já chega na sala de aula com algum conhecimento. A promoção desse 

intercâmbio com outros falantes e a troca com falantes nativos são fundamentais para se 

conhecer os desejos e as necessidades de cada um de nós, seres humanos. 

 

Louise: Quanto aos contextos de ensino. A heterogeneidade de alunos em uma 

mesma sala de ensino de PLAc é um fenômeno que reflete o próprio movimento de 

migração no Brasil. Podemos ter alunos recém-chegados da Síria, que não falam 

português e possuem, inclusive, um outro alfabeto, junto de alunos venezuelanos, que 

têm uma língua bem mais próxima ao português. Como o professor faz para se virar diante 

de uma turma tão heterogênea? Quais seriam as alternativas para lidarmos com esse 

contexto complexo de uma forma eficiente dentro da sala de aula? 

Rosane: Como o professor pode se virar nessa situação de diversidade de alunos 

na sala de aula? Diversidade sempre existe, o contexto, no nosso caso, é a diversidade 

linguística. A primeira coisa que precisamos fazer é não ver isso como um obstáculo. 

Muito pelo contrário: é algo a ser aproveitado em sala de aula. É um fator de 

enriquecimento para a própria aula. O grande desafio do professor é deixar de ser 

professor. O professor quanto menos aparecer em sala de aula, melhor. Quanto mais ele 

se sentir e atuar como um condutor, como um facilitador, mais as aulas irão fluir e mais 

os alunos irão se sentir como pertencentes a um grupo. O importante é estabelecer um 

grupo. Se existe essa heterogeneidade – e eu acho que essa diversidade é justamente algo 

a se aproveitar, algo que enriquece –, ela deve ser vista como um facilitador para a sala 

de aula. A diversidade linguística não é, de forma alguma, impeditivo para a 

comunicação. Muito pelo contrário. Ela deve ser vista como uma forma dos indivíduos 

se interessarem e se aproximarem. 

Quando tratamos de PLAc, estamos pensando propriamente no acolhimento, o 

que torna a aprendizagem linguística um brinde. O importante é que as pessoas que 

estejam no contexto de aula se sintam pertencentes a uma realidade em que elas, de fato, 

vão auxiliar umas às outras, vão compartilhar conhecimento, vão se solidarizar. Elas não 

podem se ver como pessoas que estão competindo. Isso é um grande problema no ensino 

em geral, a ideia da competitividade. 

Lembro-me de uma situação, na sala de aula de uma ONG em que trabalhei, em 

que havia um grupo bastante grande de haitianos. Metade da sala era de haitianos e a 

outra metade da sala, ou boa parte, era de alunos vindos de países africanos. Alguns desses 
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países tinham como língua oficial o inglês, outros o francês, enquanto os haitianos tinham 

o crioulo como língua majoritária e também o francês como uma língua de uso. Em um 

dado momento, enquanto os alunos estavam discutindo, um hatiano levantou a mão e 

falou: “Mas eu sou americano, eles são africanos”. Aquilo me deu um choque, porque, 

para mim, não havia diferença nenhuma entre os alunos no contexto da sala de aula. Aliás, 

todos são diferentes, mas ali não havia diferença em relação à aprendizagem. Com essa 

fala eu percebi que, para eles, havia uma competitividade pela forma como eram vistos 

no Brasil. E é isso que não pode ter em uma sala de aula. Precisamos formar um grupo 

em que congoleses, haitianos, sírios, etíopes, bolivianos, estejam todos com um mesmo 

propósito: aprender ou aperfeiçoar a comunicação em uma língua, de forma que eles se 

sintam à vontade para conversar, para sair à rua, para fazer os diversos usos que os 

falantes maternos fazem e, principalmente, para expressar sua individualidade e conhecer 

o outro. 

Existem estudos que mostram que as proximidades entre as línguas acabam 

gerando um certo estacionamento da aprendizagem. De fato, cada um deve entender suas 

próprias dificuldades como professores em uma sala de aula. Isso deve ser visto como 

algo a ser explorado com criação de vocabulários, uma aula realmente plurilíngue, em 

que todas as outras línguas faladas e usadas por esses aprendentes estejam presentes e na 

qual o português seja uma língua a mais. As pessoas veem dificuldade em algo que deve 

ser usado sempre a favor do professor e dos alunos. 

 

Luisa: Quais são os maiores desafios para o planejamento de cursos de língua 

portuguesa para migrantes de crise? E para a elaboração de materiais didáticos? 

Rosane: Eu diria que o maior desafio é planejar e seguir um material sem 

conhecer os alunos. Isso, na realidade, não é só pra PLAc, mas para qualquer outro 

público. Como nós, professores, podemos planejar um curso sem saber os anseios e as 

necessidades que esses indivíduos apresentam? Sem ouvir cada um deles? Acho que boa 

parte dos professores gosta de ter o controle da sala e da aula. Isso tem a ver com uma 

certa insegurança e faz parte da vontade de controlar o que se passa na sala de aula. Mas 

também tem um pouco a ver com se sentir uma autoridade no assunto. 

O grande desafio é ouvir os alunos, que são os maiores interessados em aprender, 

em estar naquela sala de aula. Material didático é bom para extrair alguns exemplos de 

exercícios, exemplos de textos, mas eu, de fato, não gosto da ideia de o material didático 
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ser o guia do curso. Falo isso como coautora de um material. É bastante complicado você 

seguir tanto o planejamento quanto o material didático, porque os alunos ficam à mercê 

do que o professor decide e essa ideia contradiz a pedagogia da autonomia, abordagem 

da qual estou cada vez mais adepta. 

Por isso, acho que o que falta é uma preparação, uma formação do professor para 

que se sinta mais seguro e confiante de que o controle não está naquilo que ele vai dar 

como conteúdo, mas sim na maneira de se colocar como um aprendente também. Uma 

pessoa que está na sala de aula para aprender tanto quanto os alunos. Acredito que o 

desafio se encontra na figura do professor, em se abrir como alguém disposto a ouvir os 

alunos e a discutir com eles aquilo que pode ser mais interessante para o andamento da 

aula e do curso. 

 

Louise: Como pesquisadora de Pykobjê-Timbira, língua indígena da família Jê, e 

como atuante nas políticas de PLAc, a senhora percebe que o ensino de português para 

migrantes e refugiados e o ensino de português para indígenas convergem em que ponto? 

Rosane: Para mim, não há diferença entre as comunidades indígenas e os 

imigrantes e refugiados. Ambos são grupos em vulnerabilidade. No ensino de PLAc, o 

acolhimento deve ser para todos, para todes. Nada mais justo que indígenas, quilombolas, 

pequenos agricultores, caiçaras, todas essas comunidades rurais, principalmente aquelas 

que têm baixa escolaridade, tenham o ensino de português como uma forma de se 

empoderar de outras culturas que não as delas, de forma que as salas de aula sejam locais 

de uma abordagem intercultural também, que todos percebam a riqueza em cada cultura 

trazida pelos aprendentes. 

Acredito que, nos casos das comunidades indígenas, seria um grande benefício se 

as populações do entorno, os pequenos agricultores, os quilombolas, estivessem 

envolvidos juntos e não separados, excluídos. O aprendizado seria bastante eficaz, porque 

a comunicação estaria efetivando-se pelo conhecimento de cada um. Seria um 

acolhimento para todes, não focado apenas em um grupo específico. Eu acho que a 

palavra-chave do acolhimento é a inclusão. 

 

Luisa: Há um debate em torno do ensino de português para indígenas que aponta 

para duas direções: por um lado, a aprendizagem do português pelas populações indígenas 

seria uma maneira de expandirem suas atuações na sociedade; por outro, o ensino do 
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português poderia reforçar o colonialismo europeu sobre os povos originários do Brasil. 

Como a senhora analisa esse cenário tão atual? 

Rosane: Minha iniciativa de começar a trabalhar com português para indígenas 

teve início na época em que eu estava fazendo o doutorado com a comunidade Timbira. 

Embora tenha feito tanto o mestrado quanto o doutorado na Linguística, em algum 

momento do doutorado me vi questionando sobre o retorno da minha pesquisa para a 

comunidade. Eu já tinha trabalhado em oficinas de grafia uniformizada Timbira, então, 

de uma certa forma, algum retorno já estava sendo oferecido. Mas foi em uma das minhas 

pesquisas de campo que realmente me senti motivada a trabalhar com o ensino do 

português. 

Em uma das entrevistas feitas para a coleta de dados junto aos colaboradores, 

quando terminei uma série de perguntas sobre a sua língua, o colaborador, que estava 

fazendo o Ensino Médio em uma escola pública na cidade próxima à aldeia, trouxe o livro 

didático de português que o professor estava utilizando e pediu para eu tirar umas dúvidas. 

Foi a primeira vez que houve um movimento inverso como aquele, porque era sempre eu 

que pedia coisas para ele e, naquele momento, aconteceu o contrário. Em nenhum 

momento eu havia comentado sobre ensinar português, mas o posicionamento dele de me 

pedir, como falante nativa, informações, de me pedir para tirar dúvidas, mexeu muito 

comigo. Essa sementinha foi sendo plantada e cultivada na minha mente desde esse 

momento do doutorado. Então, quando iniciei a docência na USP, em 2004, não tive 

dúvidas de querer ir para a área de português para indígenas e depois para falantes de 

outras línguas, abarcando os estrangeiros.  

Esta minha posição sempre foi pensando nesse momento em que o colaborador, 

Mário, pediu-me para compartilhar meu conhecimento de língua, assim como ele estava 

fazendo comigo. Esse movimento foi uma troca de experiências e de conhecimentos, e é 

isso que eu prezo: ouvir o falante, ouvir o aprendente. Ele deseja aprender português como 

eu desejo aprender inglês, árabe, mandarim, swahili, lingala? Então por que impedir isso? 

Por que cercear esse desejo? 

Tem toda uma questão colonizadora ou colonial que eu acredito que deva ser 

discutida na sala de aula com esses aprendentes indígenas. Essa língua europeia, do 

invasor, é a minha língua nativa? Sim. Mas eu tenho consciência disso, e eles precisam 

ter essa consciência também. A informação de que a língua foi imposta pelos 

colonizadores precisa ser discutida com as comunidades indígenas. Será que a gente ainda 
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precisa impor a língua do colonizador? Eu acho que não. Mas deixar de oferecer porque 

estaríamos tendo uma posição colonizadora também não é o caminho. 

Eu vejo que o que devemos prezar é o desejo do aprendente de se sentir 

contemplado. Claro que muitos deles vão se sentir obrigados a aprender português assim 

como muitos de nós somos obrigados a aprender inglês por conta do mercado de trabalho 

e por questões acadêmicas. Eu tenho que publicar em inglês, então eu tenho que aprender 

inglês. Mesmo assim eu tenho consciência de que, apesar de o inglês ser uma língua que 

se tornou internacional, é uma língua que também veio de um processo colonizador e de 

que a sua expansão pelo mundo decorreu de um processo capitalista. Então, acho que é 

algo que tem que ser discutido, sempre pensando no desejo do aprendente. E, é claro, em 

uma posição que seja o professor estabelecendo um debate, apresentando fatos e ouvindo 

os educandos, principalmente. 

 

Louise: Podemos afirmar que o caráter colonizador do ensino de português para 

indígenas perdura ainda hoje por serem aulas que acontecem por meio de voluntariado, 

quase que catequizadoras? A regularização do ensino de português para indígenas 

ministrado por profissionais em PLA poderia ser um caminho para resolver esse impasse? 

Rosane: Essa é uma questão bastante pertinente e se aplica não só às populações 

indígenas, mas também aos estrangeiros no geral e, em específico, aos imigrantes e 

refugiados: a questão do voluntariado, e com o agravante, no caso dos indígenas, da ação 

de missionários. Essa questão do falante nativo dar aula no lugar de professores formados 

na área de Letras ou em Linguística Aplicada vem sendo discutida há muito tempo no 

ensino de línguas. 

Ferdinand Saussure, no Curso de Linguística Geral, no final do segundo capítulo 

da introdução, comenta sobre a tarefa do linguista. Antes disso, ele fala que, como a 

língua é de interesse de todos, uma boa parte dos falantes se sentem à vontade para discutir 

sobre ela. Então penso exatamente nessa questão do falante nativo, de se sentir à vontade 

para dar aulas de português para aquele que não é nativo. 

O papel do linguista, que Saussure comenta, é de denunciar e dissipar os 

problemas de preconceitos, de ficções, ideias absurdas a respeito da língua. Eu diria que 

o papel do formado em Letras, mais especificamente da pessoa com formação em PLA, 

é de formar pessoas que vão dar aulas nesses locais. Por que digo isso? Porque, em um 

mundo ideal, em um país em que a gente não tenha um Ministério de Direitos Humanos 

comandado por uma pessoa religiosa que tem a função, inclusive, de trabalhar com os 
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indígenas, os professores teriam uma formação específica na área de Linguística Aplicada 

ou na área de Letras. Mas não vivemos nesse mundo ideal, e acho que estamos muito 

longe disso, principalmente no momento atual. Então, nós devemos desempenhar esse 

papel. Tenho visto cursos de formação para voluntários acontecerem em relação ao ensino 

de imigrantes e refugiados.  

É muito difícil ter pessoas realmente dedicadas que queiram trabalhar com 

populações vulneráveis. Eu comparo muito com a questão do programa Mais Médicos, 

em que, no primeiro edital, aberto para todos os médicos brasileiros, as vagas não foram 

preenchidas. Depois, o edital foi aberto para médicos estrangeiros e as vagas mais uma 

vez não foram preenchidas. Finalmente, abriram-se para o convênio com a OPAS, com 

Cuba, e aí se preencheram todas as vagas com médicos cubanos, porque eles se interessam 

em trabalhar nas situações de risco, em localizações afastadas, como é o caso das 

comunidades indígenas. É difícil a gente encontrar pessoas que queiram trabalhar em 

comunidades indígenas e que não tenham uma missão. Não estou pensando em 

missionários religiosos, mas em uma missão em trabalhar com populações vulneráveis. 

Vemos pessoas como essas, nos cursos, nas ONGs, que se dedicam e querem levar o 

melhor de si para o outro, mas sem formação.  

Então, nesse mundo que não é ideal, vejo o papel dos formados em Letras e em 

Linguística Aplicada de estar à frente dos cursos de formação para voluntários, seja nos 

cursos de PLAc, seja nas comunidades indígenas, embora venha sendo realizado, nas 

licenciaturas indígenas, um trabalho de formação de professores indígenas, o que também 

seria o ideal. Enquanto não temos esse cenário, eu diria que o importante é divulgarmos 

nosso conhecimento para a maior quantidade de pessoas possível. 

 

Luisa: Em sua opinião, quais podem ser as consequências da crise desencadeada 

pela Covid-19 para a área de ensino de PL2 e, especificamente, para o PLAc?  

Rosane: Esse momento de pandemia em que vivemos, de quarentena e de 

isolamento, em que não há cursos presenciais e em que há uma redução significativa da 

mobilidade humana, ou seja, de vinda de imigrantes e refugiados para o Brasil, é o 

momento de muita reflexão interna da área, de cada pesquisador, de cada área da 

Linguística Aplicada.  

Devemos repensar o que queremos com nosso trabalho. Eu vejo que o momento 

agora é de reorganização e de pensar em cursos de formação para pessoas que estejam 
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engajadas, que não têm formação em ensino de língua, mas que têm muita boa vontade. 

Digo isso porque acho que o nosso papel é de multiplicador de conhecimento. Em muitos 

casos há pessoas voluntárias que não têm formação na área e querem muito que nós 

demos palestras.  

Eu, junto aos meus alunos do curso de Letras, sempre buscava incentivar que eles 

fossem conhecer os cursos, mas de cinquenta alunos apenas dois ou três iam atrás disso. 

Não acho que todos tenham que ser voluntários. De maneira alguma. Inclusive, acredito 

que deve haver remuneração para isso, sem cobrar dos aprendentes estrangeiros e 

indígenas. No entanto, esse voluntariado tem muito a ver com o indivíduo querer trabalhar 

com pessoas em situação de vulnerabilidade.  

Este é o momento de repensar a área e o papel do professor de línguas. Mais cursos 

de formação e mais diretrizes seriam fundamentais como guias de como proceder, de 

como incentivar os professores a buscarem seu material próprio. Isso seria bem mais 

válido no momento em que estamos. Sempre colocar textos disponíveis, principalmente 

na internet, materiais gratuitos para que as pessoas tenham acesso, com temas 

interessantes, que possam ser usados em sala de aula e que correspondam ao desejo dos 

aprendentes. 
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POSFÁCIO 

Elias Ribeiro da Silva 

Português como Língua Estrangeira/Língua Adicional/Língua Segunda: 

Diálogos com Pesquisadoras, livro trazido à luz pelo empenho das colegas Ana Cecília 

Cossi Bizon e Cláudia Hilsdorf Rocha, juntamente com uma talentosa equipe de 

estudantes de graduação e de pós-graduação, é mais que bem-vindo! Pelas razões que 

esboçarei ao longo deste posfácio, trata-se de uma obra que contribuirá para o 

amadurecimento da área de Português como Língua Adicional38 e, particularmente, de 

sua subárea de Formação de Professores/as. 

A demanda local e internacional pelo ensino e a aprendizagem de português como 

língua adicional experimentou um crescimento exponencial nas duas últimas décadas em 

decorrência, por um lado, de fatores econômicos e geopolíticos e, por outro, dos intensos 

deslocamentos humanos observados nesse período em decorrência de crises humanitárias 

desencadeadas por tragédias ambientais e/ou conflitos políticos, étnicos e/ou religiosos 

em diferentes partes do mundo. Esse crescente interesse pela Língua Portuguesa, 

particularmente pelas variedades faladas no Brasil, ampliou a demanda por professores/as 

aptos/as a atuar nos diferentes contextos de ensino do idioma e, de fato, revelou a 

existência de uma grave lacuna em nossos Cursos de Formação de Professores/as de 

Línguas, qual seja, o número reduzido de licenciaturas voltadas para a formação desse(a)s 

profissionais39. 

Paralelamente aos esforços que vêm sendo envidados pelas universidades no 

sentido de oferecer cursos de formação inicial e/ou continuada de professores/as de 

português como língua adicional e por outras instâncias de formação (como, por exemplo, 

as instituições religiosas que têm se dedicado ao acolhimento linguístico de migrantes de 

crise e refugiados/as com base no voluntariado), vem se consolidando a constatação de 

que formar esses/as professores/as é um desafio cuja superação é complexa. Questiona-

                                                 
38 O campo de conhecimento e atuação com o qual este livro dialoga vem sendo denominado de diferentes 

formas na literatura especializada. Como fica evidente na discussão do tema pelas pesquisadoras aqui 

reunidas, não se trata de mera questão de polissemia. Contudo, visando maior clareza textual, utilizarei a 

expressão “Português como Língua Adicional” ao longo deste texto para me referir ao campo de forma 

genérica. Convido o/a leitor/a a retomar o diálogo com as entrevistadas também a esse respeito. 
39 Para uma discussão pormenorizada da situação atual da formação inicial e continuada de professores/as 

dessa área, recomendo o excelente livro organizado por Scaramucci e Bizon (2020). 
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se quais os saberes necessários para se atuar como docente de Português como Língua 

Estrangeira, de Português como Segunda Língua, de Português como Língua Adicional 

para Surdos, de Português como Língua de Acolhimento, de Português como Língua 

Adicional para Indígenas, de Português como Língua de Herança, de Português como 

Língua de Fronteira etc., tendo em vista que essas múltiplas designações não são banais, 

implicando, frequentemente, diferentes enfoques conceituais e metodológicos. 

Já se constatou que os saberes acumulados nas últimas décadas pela área de 

Formação de Professores/as de Línguas, embora forneçam pistas importantes, não são 

suficientes para orientar a formação desse(a) novo(a) profissional. Creio, nesse sentido, 

que a emergência desses múltiplos contextos de ensino de português como língua 

adicional e a formação de professores/as para neles atuar se configura como um grande 

desafio para a Linguística Aplicada brasileira e, de fato, para todos/as os/as profissionais 

que atuam na área. Os saberes necessários para se ensinar português acadêmico escrito 

para universitário(a)s surdo(a)s, por exemplo, não é o mesmo que possibilitará que se 

ensine português falado em um centro cultural brasileiro no exterior ou em uma terra 

indígena da Região Amazônica. 

É a partir dessa constatação que acredito que os textos reunidos neste volume se 

configuram como uma importante contribuição para a consolidação da área de Português 

como Língua Adicional e, particularmente, para a formação de professores/as dessa área. 

Ana Cecília, Cláudia e seus/suas colaboradores/as nos possibilitaram um mergulho 

profundo nas memórias e perspectivas teórico-práticas de algumas das mais destacadas 

professoras e pesquisadoras brasileiras da área. Ao ler-ouvi-las dialogando com uma nova 

geração de professore(a)s-pesquisadore(a)s, pudemos e podemos percorrer os longos 

caminhos que foram trilhados por algumas delas na legitimação (e, por vezes, na 

construção) de objetos de ensino e pesquisa que hoje estão consolidados em seus 

respectivos campos de atuação e que integram os currículos dos cursos de formação 

inicial e continuada de professores/as. 

Acompanhando atentamente seus relatos, o(a) leitor(a)-ouvinte interessado(a) na 

área de Português como Língua Adicional se dá conta de que se trata de um campo de 

conhecimento e atuação i) multifacetado, tendo em vista a complexidade dos diferentes 

contextos de ensino e dos/as estudantes que buscam as salas de aula de português no 

Brasil e no exterior; ii) histórico, considerando que se trata de um território contestado 
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teórica e institucionalmente; iii) político-linguístico, já que o ensino de línguas é uma 

prática eminentemente política no âmbito dos estados nacionais contemporâneos; e iv) 

heterodoxo no que se refere à metodologia de ensino a ser adotada em cada contexto 

pedagógico em que ele/a for chamado(a) a intervir. 

Assim, as narrativas que compõem este volume promovem, a um só tempo, um 

movimento retrospectivo e prospectivo que, a meu ver, é fundamental para nossa 

construção identitária como professores/as-pesquisadores/as comprometidos/as com o 

ensino crítico e humanizado de português como língua adicional no Brasil e nas diferentes 

localidades de nosso vasto mundo. Releiamos! 
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